Studenci ostatniego roku studiów
Zobowiązani są do zaliczenia ostatniego semestru i złożenia pracy
dyplomowej w Dziekanacie nie później niż do dnia 30 września 2017 r.
Studenci, którzy nie mają uregulowanych zobowiązań wobec Uczelni nie
będą dopuszczeni do egzaminu magisterskiego/licencjackiego!
_____________________________________________________________
Student powinien złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty w terminie nie
później niż 14 dni (10 dni roboczych) przed planowanym terminem egzaminu
magisterskiego/licencjackiego:
1. Jeden egzemplarz pracy magisterskiej/licencjackiej w wersji papierowej
w formie wydruku dwustronnego (w miękkich okładkach)
2. Jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej zapisanej na dwóch płytach CD
wklejonych do pracy: 1) w formacie edytowalnym WORD, 2) w formacie PDF
3. Oświadczenia Autora i Promotora (zakładka „studenci - obrony” – oświadczenia
dla studentów ostatniego roku studiów)
4. Dzienniczek praktyk, indeks opcjonalnie
5. Cztery zdjęcia lub pięć (w przypadku odpisu dyplomu w języku obcym) jednakowe, ze zbliżeniem twarzy, o formacie 65 mm x 45 mm, - jedno podpisane,
pozostałe niepodpisane
6. Dowód wpłaty na konto Wydziału Nauk o Wychowaniu w kwocie 60,- zł tytułem
opłaty za dyplom w języku polskim lub 100,- zł (60,-zł + 40,-zł) za dyplom w języku
polskim i odpis dyplomu w języku obcym
7. Odpis dyplomu w języku obcym i suplementu w języku angielskim może być wydany
tylko na podstawie pisemnego wniosku (można otrzymać maksymalnie trzy odpisy
suplementu w j. angielskim)
8. Wypełnioną kartę obiegową - w dniu odbioru dyplomu;
9. Student
jest zobowiązany
do zwrotu legitymacji studenckiej do
Dziekanatu w dniu egzaminu magisterskiego (nie dotyczy absolwentów studiów
pierwszego stopnia)

Warunkiem przyjęcia powyższych dokumentów jest posiadanie wszystkich
ocen w USOS
____________________________________________________________
Nr konta: UŁ WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

32 1240 3028 1111 0010 2943 6023

BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ

Osoby, które chcą otrzymać odpis suplementu w języku angielskim, zobowiązane
są
złożyć w Dziekanacie tłumaczenie tematu pracy magisterskiej/licencjackiej
poświadczone przez promotora lub dokonane przez tłumacza przysięgłego. Formalności
tych należy dopełnić w dniu złożenia wniosku o wydanie odpisu w języku angielskim

