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INFORMACJA O OBRONACH PRAC LICENCJACKICH DLA STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW  
 

Terminy egzaminów dyplomowych planowane są:  
 

Data: Kierunek: 

11 czerwca 2019 r. (wtorek) 

 
TECHNIKI DENTYSTYCZNE (stacjonarne) 

TECHNIKI DENTYSTYCZNE (niestacjonarne) 
KOSMETOLOGIA (stacjonarna) 

 

12 czerwca 2019 r. (środa) 

 
KOSMETOLOGIA (niestacjonarna) 

SOCJOLOGIA (niestacjonarna) 
PRACA SOCJALNA (niestacjonarna) 

 

14 czerwca 2019 r. (piątek)  DIETETYKA (niestacjonarna) 

17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) RATOWNICTWO MEDYCZNE (niestacjonarne) 

18 czerwca 2019 r. (wtorek) PSYCHOLOGIA (niestacjonarna) 

 

Do obrony pracy licencjackiej może przystąpić student, który złoży wszystkie egzaminy i uzyska 
wszystkie zaliczenia przewidziane planem studiów. Pracę licencjacką student składa do promotora, zgodnie 
z Regulaminem Antyplagiatowym w celu jej sprawdzenia w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). 
Po uzyskaniu akceptacji pracy przez Promotora, praca zostaje dopuszczona do obrony. 

W tym celu należy złożyć w Dziekanacie do dnia  27 maja 2019 r.:  
 pracę licencjacką w wersji wydrukowanej w ogólnej liczbie 3 egzemplarzy – w tym jedną wydrukowaną 

dwustronnie w oprawie miękkiej oraz dwie wydrukowane jednostronnie, także w oprawie miękkiej. 
Praca powinna być dodatkowo dostarczona w formie elektronicznej (1 płyta CD, podpisana, w 
kopercie). We wszystkich egzemplarzach pracy powinno być podpisane przez Studenta „Oświadczenie 
o samodzielnym przygotowaniu pracy”. Promotor pracy powinien złożyć z kolei podpis na 
„Oświadczeniu o akceptacji pracy do obrony”.  

 do pracy powinien być także dołączony Raport ogólny wygenerowany przez Promotora z Jednolitego 
Systemu Antyplagiatowego i przez niego podpisany 

 kartę obiegową (do pobrania w dziekanacie) 

 4 zdjęcia (format 4,5 cm x 6,5 cm, czarno – białe lub kolorowe). 
Najpóźniej na tydzień przed obroną pracy należy dostarczyć do Dziekanatu prezentację multimedialną na 
płycie CD i podpisaną. Prezentację wykonują studenci wszystkich kierunków studiów. 
 

Uwaga!  W uzasadnionych przypadkach,  zgodn ie z Regulaminem Studiów,  na wniosek  
s tudenta lub opiekuna pracy dyplomowej ,  Dziekan WSNS może p rzesunąć termin  ZŁOŻENIA 
PRACY DYPLOMOWEJ  z powodu:  

a)  długotrwałe j  choroby s tudenta,  potwierdzonej  odpowiednim zaświadczeniem lekarsk im;  
b)  niemożnośc i  wykonania pracy w obowiązującym termin ie z uzasadnionych ważnych  

przyczyn losowych.  
Podania w te j  sprawie  należy kierować do Dziekana WSNS.  

 
 

Dla studentów, którzy nie złożą pracy dyplomowej w sesji letniej,  

a uzyskają zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej,  

kolejny termin obrony jest zaplanowany w dniach:  

4 i 5 lutego 2020 r.  

Studenci, którzy chcą skorzystać z tego terminu, są wówczas zobowiązani do złożenia w dziekanacie pracy 

dyplomowej do 11 stycznia 2020 r. Obowiązują wówczas te same procedury, jak w sesji letniej (patrz: 

powyżej). Termin obrony pracy dyplomowej w lutym obowiązuje także tych studentów, którzy rozpoczęli studia 
od lutego 2017 r. (tzw. „nabór zimowy 2016/2017”)! 


