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Kierunek: KOSMETOLOGIA Rok akademicki: 2018/2019 

         Semestr letni 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH  

ORAZ EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

 

 

1. Szczegółowe kryteria obowiązujące podczas pisania prac dyplomowych zostały ujęte  

w dokumencie pn.: „Szczegółowe zasady dyplomowania na kierunku Kosmetologia”.  

 

Pierwsza strona pracy dyplomowej jest dokumentem zatwierdzonym przez Uczelnię i tym 

samym musi być zgodna ze wzorem. UWAGA - proszę zwrócić uwagę na konieczność wpisania 

odpowiednich danych lub usunięcia zbędnych zapisów. Strona tytułowa nie posiada numeru 

strony (do pobrania)  

 

Ostatnia  strona pracy dyplomowej  – oświadczenie o prawach autorskich, również jest 

dokumentem zatwierdzonym przez Uczelnię,  więc również musi być zgodne ze wzorem.  

Proszę w treści oświadczenia wpisać tytuł pracy dyplomowej (do pobrania) 

 

UWAGA! Zgodnie z art. 193 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”: Organ właściwy,  

w drodze decyzji, stwierdza nieważność postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego, jeżeli 

w pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego osoba ubiegająca się o ten tytuł 

przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia 

naukowego. 

Zgodnie z Zarządzeniem  nr 18/2018 Prorektora BWS im. J. Tyszkiewicza z dnia 28.09.2018r. 

podstawowym terminem złożenia pracy dyplomowej jest 18.06.2019r. 

W związku z faktem, iż zajęcia są do końca czerwca – termin ten zostaje przedłużony do 05.07.2019r. 

(dla Studentów studiów ST) oraz do 06.07.2019r (dla Studentów studiów NST). 

Istnieje możliwość starania się o dodatkowy termin złożenia pracy dyplomowej (przedłużenie 

złożenia pracy dyplomowej). Termin ten ustala się na dzień 13.09.2019. 

Zgodę na złożenie pracy dyplomowej w terminie dodatkowym wydaje Prorektor na pisemny wniosek 

studenta, pozytywnie zaopiniowany przez promotora pracy dyplomowej, złożony przed terminem 

podstawowym czyli przed 05.07.2019r. (dla Studentów studiów ST) oraz przed 06.07.2019r (dla 

Studentów studiów NST). 
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Szczegóły dotyczące dokumentacji, którą składa się wraz z pracą dyplomową, znajdują się  

w pliku o nazwie „KOS_Wskazowki_2018_2019” (w załączniku). 

 

 

Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami wynosi 60 zł. (zgodnie z 

Zarządzeniem nr 2/2016 Prorektora Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza z dnia 04.01.2016r.) 

oraz zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych. 

 

 

W biurze ds. studenckich pokój (111) należy złożyć pracę dyplomową (wersję archiwalną) 

zatwierdzoną przez promotora (podpis promotora na pierwszej stronie pracy dyplomowej) wraz z 

wymaganą dokumentacją do dnia 05 lipca 2019r (ST) lub do dnia 06 lipca 2019r (NST). 

 

 

W razie wątpliwości dotyczących złożenia wymaganej dokumentacji przed egzaminem 

dyplomowym proszę o kontakt z kierownikiem biura ds. studenckich: 

 

 

Dane kontaktowe: 

Kierownik biura ds. studenckich: 

Anna Borkowska - Martyna 

anna.borkowska@tyszkiewicz.edu.pl  

tel. (33) 829 72 84 
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