
Uwaga tegoroczni Dyplomanci! 

Proszę o zapoznanie się z kwestiami dotyczącymi przebiegu poszczególnych etapów egzaminu 

dyplomowego i niezbędnymi formalnościami przedstawionymi poniżej: 

1. Zgodnie z regulaminem studiów (§ 39, ust. 1) „student zobowiązany jest złożyć egzamin dyplomowy 

(część teoretyczną bądź obronę pracy) nie później niż do dnia 30 czerwca ostatniego roku studiów 

danego stopnia„. Dlatego też recitale i obrony zostały zaplanowane w terminie do dnia 30.06.2017 r. 

Jeśli ktoś z jakichś względów nie może wywiązać się z obowiązku studenckiego, powinien złożyć 

WNIOSEK do Dziekana z prośbą o prolongatę terminu złożenia pracy (należy wskazać planowany 

termin jej złożenia) lub np. o przesunięcie terminu części teoretycznej egzaminu dyplomowego. 

Wnioski MUSZĄ być zaopiniowane przez promotora pracy/pedagoga prowadzącego  

i POWINNY zostać złożone w dziekanacie przed regulaminowym terminem złożenia pracy 

dyplomowej, o czym poniżej. Wówczas egzaminy zostaną zaplanowane w sesji poprawkowej 

(wrzesień).  

2. Specjalności, w których elementem egzaminu dyplomowego są recitale / koncerty dyplomowe 

wykonawcze (dyrygentura chóralna, muzyka kościelna, rytmika, wokalistyka / instrumentalistyka 

jazzowa, kompozycja i aranżacja) – programy recitali/koncertów dyplomowych powinny zostać 

przesłane mailem na adres mailowy dziekanatu najpóźniej tydzień po terminie wykonania 

recitalu/koncertu – tylko w wersji word z uwagi na to, że programy koncertów zostaną umieszczone 

w suplementach do dyplomów. UWAGA! Osoby chcące zakończyć studia w I. terminie (czerwiec 

2017) muszą zaliczyć koncerty/recitale dyplomowe w terminie przed obroną pracy dyplomowej 

– plany obron zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu.  
3. Aby przystąpić do egzaminu dyplomowego – obrona pracy dyplomowej/część teoretyczna egzaminu 

dyplomowego – należy złożyć pracę dyplomową w terminie do 31 MAJA br., złożyć indeks  

oraz kartę zaliczeniowo-egzaminacyjną jak najszybciej po uzyskaniu wszystkich wpisów (ocen  

i podpisów pedagogów) – indeks w dziekanacie zostanie przygotowany do obrony, idąc na ostatni 

egzamin dyplomowy nie trzeba go odbierać w dziekanacie, zostanie przekazany Komisji 

Egzaminacyjnej wraz z całą dokumentacją na egzamin dyplomowy.  

UWAGA! Jeśli pracownik dziekanatu stwierdzi jakikolwiek brak w indeksie, student nie zostanie 

dopuszczony do egzaminu dyplomowego, co oznacza brak możliwości obrony pracy dyplomowej; 

ponadto indeks powinien być należycie wypełniony – podpis posiadacza, odpowiedni rok akademicki  

i semestr, godziny wykładów/ćwiczeń oraz punkty ECTS. W przypadku stwierdzenia braku tych 

elementów, indeks nie zostanie przyjęty. Proszę pamiętać o wpisaniu do indeksów przedmiotów 

zaliczanych na podstawie innych dokumentów. Indeksy składamy wyłącznie do pracownika dziekanatu 

Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu w celu 

weryfikacji dokumentów na bieżąco. 

4. Pisemną pracę dyplomową należy złożyć w dwóch egzemplarzach (jedna w twardej – wydruk 

jednostronny, druga w miękkiej oprawie – wydruk dwustronny) wraz z oświadczeniem autora 

pracy licencjackiej/magisterskiej zamieszczonym na końcu pracy (w załączeniu w przesłanym  

do dyplomantów mailu; należy odręcznie podpisać się). Do pracy w miękkiej oprawie należy 

WKLEIĆ płytę CD (jedną) z tekstem pracy w formacie PDF – płyta musi być koniecznie 

podpisana imieniem i nazwiskiem autora pracy. 
5. OBLIGATORYJNIE bezpośrednio po obronie pracy dyplomowej należy złożyć w dziekanacie  

5 zdjęć w wymiarze 45 x 65 mm – do dyplomu i dowód wpłaty za dyplom. Jeśli odpowiednia liczba 

zdjęć oraz dowód wpłaty nie zostaną dostarczone, wówczas dyplom nie zostanie wydrukowany  

i podpisany przez Władze Uczelni, ponieważ dokumenty przekazane do podpisu muszą być 

kompletne. Aby odebrać dyplom należy złożyć wypełnioną kartę obiegową – do pobrania  

w przesłanym do dyplomantów linku.  

 

 


