Egzaminy licencjackie w roku akademickim 2017/2018 odbędą się w terminie:
I termin 25.06.-29.06.2018 oraz 09.07.-13.07.2018r.
Do egzaminu licencjackiego może przystąpić student, który uzyskał absolutorium. Egzaminy
licencjackie odbywać się będą według harmonogramu, przygotowanego w Katedrze Geologii
Ogólnej i Geoturystyki (zapisy prowadzi Pani mgr Aleksandra Wójcik).
Rejestracja pracy dyplomowej licencjackiej
w dziekanacie Wydziału (p. 20B) nie później niż na 5 dni przed planowaną obroną
tj. nie później niż do 30 września 2018 r.
prosimy o sprawdzenie czy są wpisane wszystkie oceny do Wirtualnej Uczelni
przed złożeniem wszystkich dokumentów w Dziekanacie, należy osobiście dostarczyć
do Biblioteki Wydziałowej egzemplarz pracy dyplomowej licencjackiej na płytce CD
(jako zbiór PDF) oraz oświadczenie dot. zgody na udostępnianie prac dyplomowych.
Drugą kopię pracy na płytce CD (w papierowej kopercie!!) należy złożyć
w Dziekanacie przy rejestracji pracy. Praca dyplomowa licencjacka może być
zarejestrowana w Dziekanacie, dopiero po uzyskaniu akceptacji Biblioteki w bazie
„Dziekanat.XP”.
W celu zarejestrowania pracy dyplomowej, należy przedłożyć w Dziekanacie:
2 egzemplarze pracy licencjackiej:
- jeden egzemplarz wydrukowany i oprawiony
- drugi egzemplarz: wydrukowane 4 arkusze na jednej stronie (zmniejszone strony),
wszystkie kartki zszyte razem
na obu egzemplarzach musi być podpis opiekuna oraz studenta
kserokopię dwóch stron pracy dyplomowej licencjackiej (strona tytułowa, formularz
oceny punktowej pracy)
raport OSA podpisany przez opiekuna
odcinek wpłaty za dyplom:
o wersja polska - 60 zł;
o odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł,
Opłatę za dyplom należy wpłacać na indywidualny numer rachunku, dostępny po
zalogowaniu na Państwa konto na Wirtualną Uczelnię.
zdjęcia (w stroju galowym) w formacie 4,5/6,5cm (wersja polska - 4 zdjęcia, dla
wersji angielskiej dodatkowo 1 zdjęcie) – 1 zdjęcie podpisane
W celu uzyskania dodatkowego odpisu w języku angielskim konieczne jest złożenie podczas
rejestracji uzupełnionego wniosku do Dziekana (do pobrania z dziekanatu przed rejestrowaniem).
W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych załączników praca
dyplomowa licencjacka nie będzie przyjmowana do rejestracji!

