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Obrony prac dyplomowych 2016 

 
Przed planowaną obroną student zobowiązany jest do:  
1. zgłoszenia drogą mailową do sekretariatu (karolina.ilkowiec@uj.edu.pl) następujących danych:  
- tytuł pracy,  
- imię i nazwisko promotora,  
- informację dotyczącą wybranej opłaty za wydanie dyplomu – 60 zł dyplom w języku polskim lub 
100 zł dyplom w języku polskim z odpisem w tłumaczeniu na język obcy. Wszystkie dane do wpłaty 
widoczne są następnego dnia (po migracji danych) w zakładce PŁATNOŚCI w USOSweb.  
 
 Po wprowadzeniu ww. danych do USOS automatycznie zostanie uruchomiony system APD 
 
2. wprowadzenia pracy do systemu APD,  

3. wydrukowania dwóch egzemplarzy prac (zatwierdzonych przez promotora w APD),  

4. złożenia w sekretariacie ds. studenckich najpóźniej 7 dni roboczych przed planowaną obroną:  

- dwóch egzemplarzy pracy (jeden podpisany przez promotora z datą przyjęcia pracy, drugi dla 
recenzenta),  

- oświadczenia w sprawie praw autorskich (wydruk z APD),  

- oświadczenia potwierdzające autorstwo i oryginalność pracy dyplomowej,  

- sześciu zdjęć dyplomowych - wymiar 4,5 x 6,5 cm, podpisanych: imię i nazwisko oraz data i miejsce 
urodzenia,  

- dowodu wpłaty za dyplom,  

- wypełnienie oraz wydruk formularza dla absolwentów dostępnego po zalogowaniu na swoje konto 
USOS pod adresem www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz 
 
WSZYSTKIE OŚWIADCZENIE SĄ DO POBRANIA NA STRONIE CBH UJ w zakładce  
STUDIADYDAKTYKAOBRONY ORAZ POD ADRESEM 
www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz 
 
Opcjonalnie:  
- wniosku o odpis dyplomu w języku angielskim – wniosek składają tylko studenci, którzy zgłosili 

prośbę o obciążenie finansowe za wydanie takiego odpisu,  

- wniosku (wypełniony w języku polskim i angielskim) dotyczący informacji na temat dodatkowych 

osiągnięć studenta umieszczanych w suplemencie do dyplomu,  

UWAGA!  
Prace dyplomowe nie przetworzone przez system APD nie będą przyjmowane.  
Brak wszystkich ocen i zaliczeń w USOS wyklucza przyjęcie pracy w sekretariacie.  
Prace dyplomowe mogą być oprawione w twardą okładkę lub zbindowane.  
Student przynoszący pracę do sekretariatu powinien znać datę obrony (musi to być 
uzgodnione wcześniej z promotorem) oraz nazwisko recenzenta pracy.  
Przypominamy, że:  
- przed złożeniem pracy w sekretariacie należy zamknąć konta w bibliotekach UJ,  

- studenci studiów II stopnia zobowiązani są do oddania legitymacji studenckiej w dniu obrony,  

- dyplom należy odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną notarialnie 
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