WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
1. Zaliczenie wszystkich egzaminów oraz uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie
studiów na danym kierunku studiów.
2. Zaliczenie praktyki zawodowej.
3. Uzyskanie minimalnej łącznej liczby punktów ECTS, która dla dla studiów siedmiosemestralnych wynosi 210 pkt.
4. Uzyskanie ocen co najmniej dostatecznych z pracy dyplomowej.
5. Wniesienie wszystkich wymaganych opłat za usługi edukacyjne.
6. Złożenie w Dziekanacie trzech egzemplarzy pracy dyplomowej:
• 1 egzemplarz archiwalny pracy dyplomowej – praca musi być zatwierdzona przez promotora, wydrukowana
dwustronnie (czcionka 12), oprawiona w miękką okładkę, klejona, z płaskim grzbietem, odstęp pojedynczy,
• 2 egzemplarze pracy dyplomowej do rejestracji, które następnie wraz z drukami oceny pracy dostarcza się
promotorowi i recenzentowi. Prace te mają być wydrukowane jednostronnie oprawione w twardą okładkę,
• pracę należy dostarczyć również w wersji elektronicznej w formacie: część opisowa: ODT, DOC, DOCX, część
graficzna: TIFF lub JPG oraz całość zapisana dodatkowo w formacie PDF (płyta w kopercie wklejona na końcu
pracy – każdego egzemplarza). z opisem zawierającym imię i nazwisko dyplomanta oraz tytuł pracy
dyplomowej.
• część rysunkową pracy dyplomowej, wykonaną w technice trwałej na usztywnionych planszach formatu
70x100 (min. 6 plansz) należy złożyć u promotora pracy (praca powinna być złożona w teczce).
7. Dostarczenie do Dziekanatu:
- oświadczenia o prawach autorskich - oświadczenie to powinno stanowić ostatnią stronę każdej z wersji papierowej
pracy dyplomowej i własnoręcznie podpisane, (druk znajduje się na stronie internetowej Uczelni),
- karty zobowiązań studenta.
8. Wraz z dokumentami, o których wyżej mowa do Dziekanatu należy dostarczyć 4 fotografie o wymiarach 4,5 cm x
6,5 cm bez nakrycia głowy, oraz dowód wpłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów.
Zgodnie z § 42 ust.3 Regulaminu studiów PWSZ w Nysie student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż:
do dnia 28 lutego - na studiach kończących się semestrem zimowym,
W przypadkach losowych lub szczególnie uzasadnionych możliwe jest złożenie pracy w terminie późniejszym niż
28 luty. O przesunięciu terminu złożenia pracy dyplomowej decyduje Dziekan Wydziału. Termin, o którym mowa może
być przesunięty nie więcej niż o trzy miesiące od terminu określonego w § 42 ust.3 Regulaminu studiów PWSZ.
W przypadku, gdy data obrony zostanie wyznaczona wcześniej niż:
28 luty - na studiach kończących się semestrem zimowym, student zobowiązany jest złożyć komplet wyżej
wymienionych dokumentów nie później niż trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

INFORMACJE DODATKOWE
Każda praca dyplomowa sprawdzana jest przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu
Antyplagiatowego.
Na wniosek absolwenta uczelnia wydaje dodatkowy odpis dyplomu i suplementu w tłumaczeniu na język obcy Wniosek, o którym
mowa absolwent powinien złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. Opłata za wydanie odpisu dyplomu
w tłumaczeniu na język obcy wynosi 40 zł.
Dyplom ukończenia studiów absolwent odbiera osobiście w swoim Dziekanacie.
Uwagi:
Opłata za wydanie dyplomu wraz z dwoma odpisami wynosi 60 zł.
Studenci studiów stacjonarnych opłatę powinni wnieść na konto Uczelni PKO BP S.A. o/Nysa
50 1020 3714 0000 4102 0012 7415 z dopiskiem: opłata za dyplom
Studenci studiów niestacjonarnych opłatę powinni wnieść na konto Uczelni PKO BP S.A. o/Nysa
98 1020 3714 0000 4502 0124 6511 z dopiskiem: opłata za dyplom.
Na tydzień przed obroną pracy dyplomowej należy podać zapotrzebowanie na sprzęt audiowizualny w Dziekanacie Architektury.

