
WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU LICENCJACKIEGO OPIS CD 
 

Obrony w roku akademickim 2021/2022 odbędą się w terminie:  

w terminie podstawowym do lipca 11 lipca 2022 r.-  

w terminie poprawkowym od 01 do 21 września 2022 

 
 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: uzyskanie w obowiązującym terminie, zaliczeń 

wszystkich przedmiotów objętych planem studiów łącznie z praktykami.  

Ponadto niżej wymienione dokumenty należy złożyć/przesłać do Działu Obsługi Studenta Instytutu 

Neofilologii na co najmniej 7 dni przed datą planowanego egzaminu: 
 

1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej (w miękkiej oprawie), wraz z jego kopią na nośniku elektronicznym 

CD w formacie PDF (opis CD poniżej), (jeden egzemplarz pracy dyplomowej student przekazuje 

promotorowi i jeden recenzentowi). Student przed przekazaniem pracy licencjackiej do Działu Obsługi 

Studenta ma obowiązek na swoim koncie w Wirtualnej Uczelni załączyć pracę w formie elektronicznej. 

Wykonuje się to poprzez sprawę - > składanie pracy dyplomowej, w której to można dodać załączniki (plik 

pdf z pracą). Następnie za pomocą przycisku decyzje - student zatwierdza przesłanie pracy do systemu 

centralnego. Przed przyjęciem dokumentów pracownik Działu Obsługi Studenta sprawdzi czy praca jest 

poprawnie przesłana. 

1. Wpięte w pracę- na ostatniej stronie: 

a) Podpisane przez studenta oświadczenie o sprawdzeniu pracy w systemie antyplagiatowym.  

b) Podpisaną przez promotora  opinię potwierdzającą samodzielność wykonania pracy, (druki na stronie 

internetowej) oraz w Dziale obsługi studenta. 

c) Raport podobieństwa z jednolitego systemu antyplagiatowego- ASAP 

d) Raport podobieństwa z jednolitego systemu antyplagiatowego- ISA 

2. Kartę obiegową zatwierdzoną przez: bibliotekę, dział pomocy materialnej, kwesturę, dom studencki, DOS, 

lub oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań wobec wymienionych wyżej jednostek. 

3. Dowód wpłaty: za wydanie dyplomu. 

 

Dane na etykiecie CD (oprawa płyty miękka) opis elektroniczny na płycie: 

 

1.Imię i nazwisko autora pracy  

2.Tytuł pracy  

3.Nazwę i kierunek studiów/ specjalność  

4.Datę złożenia pracy (miesiąc/rok) 

 

Wszystkie dokumenty powinny być złożone w aktowej teczce, nie podpisanej. O terminie i godzinie obrony pracy 

licencjackiej student powiadamia Dział Obsługi Studenta niezwłocznie po jego ustaleniu z promotorem i 

recenzentem, z zachowaniem terminu oddania dokumentów do Działu Obsługi Studenta.  Do egzaminu 

dyplomowego mają zastosowanie przepisy zawarte w Regulaminie studiów PANS w Chełmie (punkt Egzamin 

dyplomowy).  


