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OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH 
Semestr letni roku akademickiego 2021/2022 

 

 

Dokumenty, które wymagane są od studentów przystępujących do obrony pracy dyplomowej: 

 

1. Oświadczenie w sprawie etapu, na którym w systemie APD znajduje się proces 

dyplomowania (składane elektronicznie, po zalogowaniu na konto w USOSweb – 

zakładka DLA STUDENTÓW → Podania), 

2. Wniosek o wydanie dyplomu i suplementów (składany elektronicznie, po zalogowaniu 

na konto w USOSweb – zakładka DLA STUDENTÓW → Podania), 

3. Legitymacja studencka (szczegółowe informacje poniżej). 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

 

I. Brak wydruku pracy 

Od 1.01.2022 r. zniesiona została konieczność składnia w BOSie drukowanej i elektronicznej 

wersji pracy.  

 

II. Zwrot legitymacji studenckiej 

(A) Studenci studiów pierwszego stopnia 

Możliwe są dwie ścieżki postępowania: 

1. Student może zwrócić legitymację studencką składając ją w BOSie. 

LUB 

2. Student może złożyć oświadczenie w sprawie zwrotu legitymacji studenckiej po utracie 

jej ważności w dniu 31 października roku ukończenia studiów1 (składane elektronicznie, 

po zalogowaniu na konto w USOSweb – zakładka DLA STUDENTÓW → Podania). 

(B) Studenci studiów drugiego stopnia 

Należy zwrócić legitymację składając ją w BOSie. 

 

III. Karta obiegowa 

Przygotowaniem i koordynowaniem zbierania informacji w kartach obiegowych zajmują się 

pracownicy BOS. Jeżeli student jest nierozliczony z płatności wobec Uczelni lub posiada 

                                                           
1 Na podstawie Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz. U. poz. 661). 
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zobowiązania w Domach Studenckich lub w Bibliotece Uczelni, musi się z nich rozliczyć przed 

złożeniem kompletu dokumentów. 

W ramach rozliczania studenta z Uczelnią, weryfikowane jest również uzyskanie zaliczeń z 

wszystkich przedmiotów z programu studiów. W przypadku braku uzyskania kompletu ocen, 

student nie zostanie dopuszczony do obrony pracy dyplomowej. 

Postęp prac związanych z rozliczeniem karty obiegowej studenci mogą sprawdzić po 

zalogowaniu się na konto w USOSweb (zakładka DLA WSZYSTKICH → Obiegówki). 

 

IV. Dyplom  

Dyplom jest dokumentem, który nie wymaga zdjęcia. 


