
 

I stopień 

Studia stacjonarne i niestacjonarne 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA: 

1. Studenci SFK składają prace licencjackie ze specjalizacji A i B.  

2. Zasady składania prac są określone przez poszczególne jednostki i dostępne na ich stronach i/lub u 

prowadzących seminaria.  

UWAGA: zasady dotyczące Instytutu Anglistyki znajdują się na stronie SFK/Zasady dyplomowania.  

3. Po otrzymaniu uprawnień od jednostki A i B, student sam wpisuje dane prac do systemu APD – 

link znajduje się na dole strony SFK.  

4. Student składa prace licencjackie w jednostce A i B. Po złożonych egzaminach, prace wraz z 

wypełnionymi kartami pracy (APD) muszą znaleźć się w dokumentacji studenta w sekretariacie 

SFK/IA.  

5. Na 2 tygodnie przed planowanym terminem pierwszego egzaminu licencjackiego, Student składa 

kartę przebiegu studiów w sekretariacie SFK/IA, który wylicza średnią ze studiów i wpisuje ją do 

systemu USOS.  

6. Wraz z kartą, studenci składają wszystkie dokumenty do wyrobienia dyplomu:  

 wersja polska:      wersja angielska:  

 4 zdjęcia 4,5 x 6,5 cm     5 zdjęć 4,5 x 6,5 cm  

 kwit wpłaty na 60 zł (opłata za dyplom)   kwit wpłaty na 100 zł (opłata za dyplom)  

Wpłaty za dyplom dokonuje się na konto IA – numer jest podany na stronie IA.  

7. Tabele ze średnią wszystkich studentów są wysyłane do jednostek – jest to informacja, którzy 

studenci mogą być dopuszczeni do egzaminu licencjackiego.  

8. Studenci SFK przystępują do egzaminów licencjackich w swoich jednostkach.  

9. Po otrzymaniu wszystkich protokołów sekretariat SFK/IA wypisuje dyplom.  

10. Wyliczanie oceny końcowej:  

70% – średnia ze studiów  

20% – praca licencjacka  

10% – egzamin licencjacki (A+B+C)  

11. Do odbioru dyplomu należy dostarczyć do sekretariatu SFK/IA:  

legitymację studencką,  



W USOSweb pojawi się informacja o możliwości odbioru dyplomu. Przed odbiorem dyplomu należy 

sprawdzić w USOSweb, czy została zlecona e-obiegówka i czy wszystkie pola zostały w niej 

uzupełnione. Ewentualny brak e-obiegówki należy zgłosić w sekretariacie co najmniej tydzień przed 

planowanym terminem odbioru dyplomu. 


