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 Załącznik  nr 2 do Uchwały nr 32/2017  Rady Wydziału  

Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 

 z dnia 20 czerwca 2017 

 
SZCZEGÓŁOWY TRYB SKŁADANIA I ZAKRES DOKUMENTACJI  

WYMAGANEJ PRZED WYDANIEM DECYZJI O DOPUSZCZENIU  

DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

NA WYDZIALE INSTALACJI BUDOWLANYCH, HYDROTECHNIKI  

I INŻYNIERII ŚRODOWISKA 

(studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia) 

 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest spełnienie przez studenta łącz-

nie następujących wymagań  

 uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych w toku stu-

diów (uzyskanie absolutorium), potwierdzonych wpisem do Uczelnianego Systemu 

Obsługi Studentów (USOS), 

 złożenie pracy dyplomowej, zaakceptowanej przez kierującego pracą oraz wprowa-

dzenie elektronicznej wersji pracy do systemu USOS-APD najpóźniej w dniu składa-

nia wniosku o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, 

 złożenie kompletnej dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi na Wydziale 

(pkt. 4 niniejszego załącznika), 

 uregulowanie wszelkich zobowiązań wobec Wydziału.  

2. Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan w ter-

minie 14 dni od złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego. 

3. Dziekan, z chwilą dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego, wyznacza recen-

zenta pracy spośród osób upoważnionych do prowadzenia prac dyplomowych lub innych 

osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.  

4. Student składa w Dziekanacie najpóźniej w dniu, w którym upływa termin złożenia pracy 

dyplomowej, następujące dokumenty: 

 pisemną prośbę o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego adresowaną do Prodzie-

kana ds. Studiów, podpisaną przez kierującego pracą,  

 wypełnioną Kartę Okresowych Osiągnięć Studenta wraz z indeksem (dotyczy studen-

tów, którzy byli objęci obowiązkiem dokumentowania zaliczeń w kartach okresowych 

osiągnięć oraz w indeksie), 

 wypełniony druk „Dodatkowe Informacje do Suplementu”, 

 stronę tytułową pracy podpisaną przez promotora, 

 formularz „dane osobowe do dyplomu” ,  

 oświadczenie autora pracy dyplomowej,  

 pracę dyplomową w formie elektronicznej umieszczoną na nośniku CD/DVD i opa-

trzoną etykietą zawierającą: nazwisko i imię studenta, nr albumu, rodzaj pracy dyplo-

mowej (inżynierska lub magisterska), tytuł pracy, nazwę Wydziału, imię i nazwisko 

kierującego pracą dyplomową (wzór: pomniejszona strona tytułowa pracy dyplomo-

wej), 
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 kserokopię dowodu osobistego, 

 4 szt. zdjęcia w formacie 4,5 cm x 3,5 cm,  

 dowód uiszczenia  opłaty za dyplom. 

W przypadku wnioskowania o wydanie dyplomu w języku angielskim oraz suplementu  

w języku angielskim student składa dodatkowo następujące dokumenty: 

 uzupełniony wniosek o ww. odpis,  

 stronę tytułową pracy dyplomowej w języku angielskim, 

 zdjęcie (1 szt.), 

 pokwitowanie opłaty za odpis dyplomu w języku angielskim. 

5. W przypadku niedopełnienia formalności związanych z przystąpieniem do egzaminu dy-

plomowego lub niespełnienia wymagań określonych w Regulaminie Studiów student nie 

zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego i jednocześnie zostaje skreślony z listy 

studentów. 

6. Zakres obowiązków dziekanatu w procesie przygotowania dokumentów studenta do eg-

zaminu dyplomowego:  

 weryfikacja zgodności ocen w Uczelnianym Systemie Obsługi Studentów - przygoto-

wanie raportu suplementu do podpisu studenta, 

 przygotowanie do podpisu Dziekana wniosku o dopuszczenie do egzaminu dyplomo-

wego, 

 przygotowanie listy studentów dopuszczonych do egzaminu dyplomowego w danym  

miesiącu i przekazanie jej do sekretariatu Wydziału, 

 po egzaminie dyplomowym przygotowanie zaświadczenia o ukończeniu studiów, 

 skompletowanie teczki studenta i niezwłoczne przekazanie jej do Działu Ewidencji 

Studentów. 

7. Zakres obowiązków sekretariatu Wydziału w procesie przygotowania dokumentów stu-

denta do egzaminu dyplomowego:  

 zapisanie studenta na egzamin dyplomowy na podstawie otrzymanych z Dziekanatu 

list studentów dopuszczonych do egzaminu,  

 niezwłoczne wprowadzenie do systemu USOS informacji zawierającej datę, salę i go-

dzinę egzaminu, 

 przygotowanie dla Komisji Egzaminu Dyplomowego protokołu egzaminu dyplomo-

wego, 

 po egzaminie dyplomowym niezwłoczne przekazanie dokumentacji egzaminu do 

dziekanatu. 

8. Kierujący pracą jest zobowiązany zatwierdzić pracę dyplomową w systemie USOS-APD 

najpóźniej 14 dni od daty złożenia przez studenta wniosku o dopuszczenie do egzaminu 

dyplomowego. Przed zatwierdzeniem kierujący pracą ma możliwość weryfikacji pracy 

dyplomowej w systemie antyplagiatowym OSA, generowania i dołączenia protokołu z 

weryfikacji pracy dyplomowej do dokumentacji pracy dyplomowej w systemie USOS-

APD. Promotor może uzupełnić protokół o własny komentarz. Dostęp do protokołu z we-

ryfikacji pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym OSA za pośrednictwem syste-



3 

mu USOS-APD posiadają: kierujący pracą, recenzent oraz przewodniczący i członkowie 

komisji egzaminu dyplomowego.  

9. Kierujący pracą dyplomową oraz recenzent opracowują odpowiednio: opinię o pracy dy-

plomowej i jej recenzję, zawierające propozycje oceny. Student ma prawo do zapoznania 

się z opinią i recenzją  swojej pracy nie później niż 3 dni przed terminem egzaminu dy-

plomowego. 

 

 
 


