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PROCEDURA DLA STUDENTA
dotycząca składania prac dyplomowych oraz podstawowych wymogów związanych z przystąpieniem do

egzaminów dyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2OL9l2O20

l. Załoźenia w tępne:
1. Wszyscy studenci ostatnich semestrów studiów l i ll stopnia składają swoje prace dyplomowe oraz dokumenty

wyszczególnione niniejszą procedurą w termiach określonych w Zarządzeniu Dziekana nr L9lżO2O,
2. Aby przystąpić do egzaminu dyp|omowego należy zaliczyć wszystkie przedmioty przewidziane programem studiów,

w tym praktyki studenckie.
3. Aby przystąpić do egzaminu dyplomowego należy uregulować wszelkie zobowiązania wobec uczeIni, co najmniej 5

(pięć) dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego
Rozliczenia zobowiązań dokonują następujące działy ucze!ni:
r Biblioteka wsB - rozliczenie książek
o Dział obsługi Finansowej studenta - rozliczenie finansowe

Zgodnie z Regulaminem opłat studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego w roku akademickim
2Ot9l202a wnoszą na tępujące opłaty:

,/ 85 zł - opłata za przygotowanie procesu dyplomowania - tytuł wpłaty: "dyplom"
./ 30 zł - opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych {dotyczy studentów studiów

ll stopnia, ścieźki ze studiami podyplomowymi) - tytuł wpłaty: "świadectwo SP"

Procedura składania prac dyplomowych:
o student wysyła do promotora kompletną pracę dyplomową wraz ze stroną tytułową oraz oświadczeniem (do

pobrania w Extranecie)
o Promotor w8rywa (przesyła) pracę do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)

o student otrzymuje od promotora informację zwrotną, czy praca po kontroli w Jednolitym systemie
Antyplagiatowym (JSA) jest zaakceptowana, odrzucona, czy leż wymaga poprawek

o Jeżeli praca jest zaakceptowana, to student otrzymuje od promotora raport z Jednotitego systemu
Antyplagiatowego (JSA); plik w formacie PDF

o po informacji od promotora, że praca jest zaakceptowana student zobowiązany jest wgrać pracę oraz raport z JsA
(w formacie PDF) do odpowledniego kursu (Praca licencjacka/Praca magisterska/lnżynierska praca projektowa) na
platformie Moodle * koniecznie w poniższych terminach składania pracy dyplomowej:

,/ Studia t stopnla - do dnia 24.05.2020 r.
ł Studia ll stopnia - do dnia 31.05.2020 r.

Dokumenty, które należy zlożyć przed egzaminem dyplomowym:
(poza wymienionymiw części ll)
o Czteł (4) zdjęcia do dyplomu w formacie 45x65 mm:

,/ w przypadku egzaminów dyplomowych prowadzonych w formie tradvcvinei, student zobowiązany jest
dostarczyć zdjęcia Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej, bezpośrednio przed egzaminem dyplomowym

,/ w przypadku egzaminów dyplomowych w formi.e zdalnei student zobowiązany jest wysyłać zdjęcia pocztą na
adres Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dopiskiem właściwego Dziekanatu. Zdjęcia muszą zostać
przesłane nie później niż do dnia obrony,

Zdjęcia naIeży dostarczyć w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem, numerem albumu oraz imieniem i

nazwiskiem promotora (prosze nie podpisvwać zdieć).
Uwaga: zdjęcia do dyplomu można wykonać w Fotobudce, budynek A.

Aby otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim należy złożyć mailowo wniosek o wydanie odpisu w języku
angielskim w terminie tożsamym z terminem złożenia pracy.
Treść maila przesłanego na adres właściwego dziekanatu powinna zawierać:

. Imię i nazwisko studenta
Numer albumu
Kieru nek
Nazwisko, imię, stopień naukowy Promotora
oraz treść: Wnioskuję o wystawienie odpisu dyplomu w języku angielskim.

DzlEKAN
UWAGA: Proszę nie składać wersji papierowej pracy oraz pĘty CD z nagraną pracą. ,W|j' [iTl rrrr_TJrffit,'jflJi,

dr hab, ###!a Kaminski
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