Informacja dla studentów
ostatnich lat studiów
(zawodowych i magisterskich)
w roku akademickim 2017/2018
Zgodnie z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Śląskim studia kończą się
złożeniem pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Ostatni semestr studiów
należy zaliczyć do 25 września 2018 r. (sesja poprawkowa do 25.09.2018 r.) i do
tego dnia złożyć indeks w dziekanacie. Niedopełnienie zaliczenia ostatniego
semestru do 25 września powoduje skreślenie z listy studentów lub (na pisemną
prośbę) skierowanie na powtarzanie ostatniego semestru.

Warunkiem dopuszczenia do obrony jest osiągnięcie efektów kształcenia
przewidzianych programem kształcenia, uzyskanie pozytywnych ocen pracy
dyplomowej oraz złożenie w Dziekanacie 2 tygodnie przed wyznaczonym
terminem obrony kompletu następujących dokumentów:
• wydrukowany z systemu APD z kodami (www.apd.us.edu.pl) egzemplarz
pracy dyplomowej, podpisany własnoręcznie przez studenta i promotora.
Egzemplarz pracy (przeznaczony do akt studenta) powinien być wydrukowany
dwustronnie oraz zbindowany, a także posiadać załączoną płytę CD
zawierającą załączniki do pracy, jeżeli takie występują. Strona tytułowa pracy i
strona druga pracy zawierająca oświadczenie studenta oraz słowa kluczowe
winna być sporządzona wg wzoru (poniżej),
• indeks uzupełniony obowiązującymi modułami, który należy oddać zaraz po
zaliczeniu sesji. (Wszystkiego oceny powinny być wpisane w system USOS),
• karta przebiegu studiów z ostatniego semestru,

• deklaracja przystąpienia

do bazy absolwentów (USOS Web zakładka Dla

Wszystkich),
• 4 podpisane zdjęcia (format 4,5x6,5),
• dowód wpłaty za dyplom (60zł) wpłacone na personalne konto studenta
wygenerowane z numeru PESEL (informacja w systemie USOS- zakładka

Dla

Wszystkich),

• karta obiegowa
Osoby, które posiadają szczególne osiągnięcia a chcą, by informacja ta znalazła się w
suplemencie, proszone są o zgłaszanie tych faktów w dziekanacie.
Dyplom ukończenia studiów można odebrać w dziekanacie najwcześniej po upływie
miesiąca od daty obrony. Przy odbiorze dyplomu należy złożyć legitymacje
studencką.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 69 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 18 maja 2015r.
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 28 stycznia 2015r.
Projekt strony tytułowej pracy

NAZWA JEDNOSTKI

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY DYPLOMOWEJ
NR ALBUMU

TYTUŁ PRACY

PRACA DYPLOMOWA
(MAGISTERSKA/LICENCJACKA)*

IMIĘ I NAZWISKO PROMOTORA

MIEJSCE I ROK WYKONANIA PRACY
*wpisać odpowiednio

Projekt drugiej strony pracy
Słowa kluczowe:………………………………………………………………………
( max 5)
Oświadczenie autora pracy
Ja, niżej podpisany/a:
imię (imiona) i nazwisko ………………………………………………………….……………...............
autor pracy dyplomowej pt. …………………………………………………...
…………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………..........
Numer albumu: ………………………
Student/ka ………………………………Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
(Nazwa wydziału/jednostki dydaktycznej)
kierunku studiów ……………………..…………………………………………………………
specjalności* ……………………………………………………………………………….
*(wypełnić, jeśli dotyczy)
Oświadczam, że ww. praca dyplomowa:
• została
• nie

przygotowana przeze mnie samodzielnie 1,

narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz dóbr osobistych
chronionych prawem cywilnym,
• nie

zawiera danych i informacji, które uzyskałem/łam w sposób niedozwolony,

• nie

była podstawą nadania dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego ani mnie, ani innej osobie.

Oświadczam również, że treść pracy dyplomowej zamieszczonej przeze mnie w Archiwum Prac
Dyplomowych jest identyczna z treścią zawartą w wydrukowanej wersji pracy.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………
Data
1

………………………………….
Podpis autora pracy

uwzględniając merytoryczny wkład promotora (w ramach prowadzonego seminarium dyplomowego)

