Wydział Informatyki PJATK

ZARZĄDZENIE DZIEKANA
z dnia 03 kwietnia 2019 r.
Dot.: terminów egzaminów dyplomowych w semestrze letnim 2018/2019

Na podstawie Statutu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, § 26; ustalam, że terminem

ukończenia pracy dyplomowej oraz uzyskania oceny za przedmioty PRO i SEM dla studentów
ostatniego semestru studiów jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze, tj.
19 czerwca 2019 r. - studia stacjonarne, I i II stopnia;
23 czerwca 2019 r. - studia niestacjonarne I stopnia;
16 czerwca 2019 r. - studia niestacjonarne II stopnia;
01 lipca 2019 r. - studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość (internetowe), I i II stopnia.
Studenci, którzy nie złożyli do tego czasu pracy otrzymują ocenę 2 (ndst.) za te przedmioty.
Praca dyplomowa powinna być złożona:
- promotorowi, który wpisuje ocenę za przedmiot PRO2/PRO3 i SEM3/SEM4
(w zależności od formy studiów);
- w bibliotece, w celu sprawdzenia przez system PLAGIAT.PL a następnie
- w dziekanacie (tylko wersja elektroniczna).
Studenci, którzy złożyli pracę dyplomową w podanym powyżej terminie i zrealizowali
obowiązujący program studiów, mogą podejść do egzaminu dyplomowego w następujących
termiach:
1. do 14 lipca – I termin;
2. 1 - 15 września – II termin.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, studenci mogą przedłużyć termin składania pracy i
zaliczenia przedmiotów PRO2/PRO3 czy SEM3/SEM4 najpóźniej do dnia 5 września 2019 r.
Studenci, którzy chcą przedłużyć termin składania pracy powinni złożyć podanie z dołączonym
drukiem zawierającym: zgodę promotora, stopień zaawansowania pracy, termin obrony oraz skład
komisji egzaminacyjnej (druk do pobrania w dziekanacie) do końca ostatniego dnia zajęć w
semestrze letnim.
Wszyscy studenci dopuszczeni do obrony powinni zgłosić się do dziekanatu, na 7 dni przed
planowanym terminem obrony w celu pobrania odpowiednich dokumentów.
Studenci, którzy nie złożyli pracy w w/w terminach, nie będą dopuszczeni do złożenia egzaminu
dyplomowego w sesji letniej i zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 108
ust. 1.) zostaną skreśleni z listy studentów z końcem semestru.
Studenci ci mogą ukończyć pracę dyplomową na warunkach określonych przez dziekana po
złożeniu przez nich podania w wyznaczonym terminie.
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Warszawa, dnia ...................................
.......................................................
nazwisko i imię

.......................................................
nr albumu i tryb studiowania

.......................................................
nr grupy

Do Dziekana Wydziału Informatyki
Polsko-Japońskiej Akademii Technik
Komputerowych
Dr Aldona Drabik, prof. PJATK

PODANIE
Uprzejmie proszę o możliwość ukończenia pracy dyplomowej do dnia 5 września 2019 r.

............................................
Podpis Studenta

WYPEŁNIA PROMOTOR
Potwierdzam możliwość ukończenia pracy dyplomowej i złożenia jej w dziekanacie do dnia
5 września 2019 r. oraz zobowiązuje się do udzielania studentowi konsultacji w terminie lipiecsierpień.
Planowany stopnień zaawansowania pracy na koniec zajęć …………….. %
Planowany termin obrony …………………………..
SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ:
Przewodniczący Komisji ……………………………………
Promotor …………………………………………………….
Recenzent…………………………………………………….

............................................
Podpis Promotora

DECYZJA

…………………………….
Podpis Dziekana

Zapoznałem/łam się z decyzją………………………………

