ZARZ ĄDZ ENI E DZ I EK ANA
z dnia 17 maja 2021 r.
dot. terminów egzaminów dyplomowych w semestrze letnim 2020/2021
§1
Terminem złożenia w dziekanacie ostatecznej wersji pracy licencjackiej dla studentów
ostatniego semestru jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. W semestrze letnim
2020/2021 obowiązuje termin do 25 czerwca (studia stacjonarne) oraz termin do 4 lipca
(studia niestacjonarne).
Istnieje możliwość przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej do 5 września, pod
warunkiem uzyskania zgody promotora. Studenci, którzy chcą przedłużyć termin składania
pracy, powinni do końca zajęć w semestrze letnim złożyć podanie (patrz: załącznik) w
sekretariacie Wydziału Kultury Japonii (mail: sekretariatwkj@pja.edu.pl). Promotor powinien
określić, czy praca może być gotowa do obrony w podanym terminie.
Ukończenie pracy licencjackiej jest warunkiem zaliczenia przedmiotu Seminarium licencjackie
(SEMLIC). Nieukończenie pracy w terminie oznacza ocenę niedostateczną z tego przedmiotu
oraz konieczność wykupienia z niego ITN w kolejnym semestrze.
Studenci, którzy nie złożyli pracy w ww. terminach, nie będą dopuszczeni do egzaminu
dyplomowego w sesji letniej. Zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym mogą zostać skreśleni
z listy studentów z końcem semestru (jeśli nie złożą podania o ITN). W takim wypadku
przystąpienie do egzaminu dyplomowego może odbyć się dopiero po uzyskaniu zgody
Dziekana na warunkach przez niego określonych.
§2
Studenci, którzy złożyli pracę dyplomową w podanym powyżej terminie, zrealizowali
obowiązujący program studiów oraz rozliczyli wszystkie formalności związane z egzaminem
dyplomowym, mogą przystąpić do obrony pracy dyplomowej w następujących terminach:
I termin na studiach stacjonarnych: 16 lipca
I termin na studiach niestacjonarnych: 17 lipca
II termin na studiach stacjonarnych: 13 września
II termin na studiach niestacjonarnych: 11 września
Wszyscy studenci dopuszczeni do obrony powinni zapoznać się z obowiązującą
procedurą przygotowania do egzaminu dyplomowego i postępować zgodnie z zasadami
i terminami ustalonymi w procedurze. Wytyczne znajdują się w Zarządzeniu Dziekana WKJ
z dnia 3 grudnia 2020 r.

Załącznik do Zarządzenia Dziekana WKJ z dn. 17 maja 2021 r.

Warszawa, dnia ….....................................
.....................................................................
nazwisko i imię

.....................................................................
nr albumu

.....................................................................
tryb studiowania

Do Dziekana Wydziału Kultury Japonii PJATK
Prof. dr hab. Jerzego Wasilewskiego

PODANIE
Uprzejmie proszę o możliwość złożenia pracy dyplomowej do 5 września 2021 r.

.........................................................
Podpis studenta

WYPEŁNIA PROMOTOR
Potwierdzam możliwość ukończenia pracy dyplomowej i złożenia jej w Dziekanacie do dnia
5 września 2021 r.

Planowany termin obrony: ______ września 2021 r.

.........................................................
Podpis promotora

