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1. Zasady składania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów 

dyplomowych regulują rozdziały 40 i 41 Regulaminu Studiów pierwszego i drugiego 

stopnia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 1 października 

2015 roku (przyjęty uchwałą Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej         

w Tarnowie Nr 14/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku). 

2. Zapoznając się z podanymi wyżej zasadami regulaminowymi należy zwrócić uwagę, 

że zgodnie z § 39 ust. 1, student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w formie 

drukowanej i elektronicznej nie później niż do końca podstawowej sesji 

egzaminacyjnej ostatniego semestru studiów - do 30 czerwca 2017 roku.  

3. Osoby planujące przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej zgodnie  

z § 39 ust. 2 powinny wystąpić z wnioskiem zaopiniowanym przez opiekuna pracy 

do Dyrektora Instytutu najpóźniej  - do dnia 30 czerwca 2017 roku. 

4. Wymagana ilość jednobrzmiących egzemplarzy pracy dyplomowej: 

 egzemplarz do sekretariatu (oprawa pracy wg. uznania) 

 egzemplarz dla promotora 

 egzemplarz dla recenzenta 

 egzemplarz dla siebie 

 1 egzemplarz (może być na płycie CD ) dla jednostki współpracującej z PWSZ 

(np. gmina, Parki Krajobrazowe, zakład pracy) – dotyczy Ochrony Środowiska. 

5. Pracę dyplomową należy złożyć 10 dni przed obroną w Sekretariacie Instytutu  

w jednym egzemplarzu - do pracy należy dołączyć: 

  uzupełniony indeks i kartę egzaminacyjną (złożyć 10 dni przed terminem obrony!) 

  płytę CD 

 4 zdjęcia do dyplomu (format 4,5 x 6,5 cm) 

 potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom w języku polskim w kwocie 60 PLN  

(wpłaty można dokonać w kasie p. 015 lub na konto PWSZ,  

ul. Mickiewicza 8 33-100 Tarnów  

Nr 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 

 potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu  

w tłumaczeniu na język angielski w kwocie 40 PLN oraz dodatkowe zdjęcie  

(format 4,5 x 6,5 cm) 

 dołączenie do pracy dyplomowej oświadczeń o samodzielnym ich przygotowaniu   

    i o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną (podpisane przez autora  

    przy składaniu pracy w obecności pracownika Instytutu) 



6. Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski absolwent 

powinien złożyć w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów w Instytucie po 

uprzednim wniesieniu opłaty zgodnie z § 13 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji 

przebiegu studiów) 

7. Należy zadbać o dostarczenie pracy dla recenzenta i promotora w takim terminie, 

który umożliwi dokonanie oceny pracy przed egzaminem dyplomowym  

(10 dni przed terminem obrony!). 
8. Składając pracę dyplomową należy potwierdzić termin egzaminu dyplomowego    

w Sekretariacie Instytutu. 

9. Decyzje o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego oraz o jego terminie 

podejmuje Dyrektor Instytutu po zapoznaniu się z opiniami promotora i  recenzenta. 

Informacje na ten temat będzie przekazywał Sekretariat Instytutu. 

10. Zgodnie z § 43 ust. 2 powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż przed 

upływem 1 miesiąca i nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty pierwszego 

egzaminu. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w II terminie Dyrektor 

Instytutu kieruje wniosek do Rektora o skreślenie z listy studentów zgodnie z § 45 

ust. 3 Regulaminu Studiów. 

11. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają prawo do posiadania legitymacji 

studenckiej do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów  

(z zgodnie z  § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 14 września 2011 r.) 

 

 

 

Datą ukończenia studiów jest data złożenia 

egzaminu dyplomowego!!! 


