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Kierunek: KOSMETOLOGIA Rok akademicki: 2018/2019 

Semestr letni 

 

WSKAZÓWKI  

DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO PRZYGOTOWANIA  

DOKUMENTACJI DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

ORAZ ZŁOŻENIA JEJ W OBOWIĄZUJĄCYM TERMINIE  

(wszystkie wymienione niżej dokumenty powinny zostać złożone  

wraz z pierwszym archiwalnym egzemplarzem pracy dyplomowej do:  

05.07.2019 r. - studia stacjonarne 

06.07.2019 r. - studia niestacjonarne 

 

1. WNIOSEK do Rektora o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (druk do pobrania w biurze 

ds. studenckich pok. 111). 

2. PRACA DYPLOMOWA – część opisowa 

Jeden egzemplarz pracy dyplomowej (wersja archiwalna), spełniający warunki określone dla 

każdego kierunku studiów w „Szczegółowych zasadach dyplomowania” w wersji wydrukowanej 

i elektronicznej (formaty .pdf oraz .doc lub .docx) należy złożyć w biurze ds. studenckich wraz 

z wymaganymi dokumentami. 

Wszystkie złożone prace dyplomowe będą podlegały obowiązkowej weryfikacji z wykorzystaniem 

Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Praca zostanie sprawdzona przez promotora pod kątem 

prawdopodobieństwa popełnienia plagiatu i student otrzyma zwrotną informację od promotora: czy 

praca spełniła warunki i czy student został dopuszczony do egzaminu dyplomowego. W przypadku 

dopuszczenia do egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest dostarczyć do biura 

ds. studenckich pozostałe dwa egzemplarze pracy dyplomowej (wersja dla Promotora i Recenzenta) 

w terminie do 5 dni od otrzymania informacji od Promotora o dopuszczeniu pracy dyplomowej do 

obrony.  

Egzemplarz archiwalny pracy dyplomowej: 

 Winien być w miękkiej oprawie, dwustronnie drukowany (poza stroną tytułową oraz 

oświadczeniem, które drukowane są jednostronnie). Grzbiet zszyty, sklejony – 

NIEZBINDOWANY! Egzemplarze dla Promotora i Recenzenta proszę złożyć w takiej 

postaci, w jakiej życzył sobie tego promotor.  

 Strona tytułowa pracy dyplomowej (zgodna z obowiązującym wzorem; proszę jej nie 

numerować) musi być zatwierdzona (podpisana) przez Promotora.  

Szczegolowe_zasady_dyplomowania_Kosmetologia.pdf


Bielska Wyższa Szkoła im. J.Tyszkiewicza 

2 
 

 Ostatnia strona powinna zawierać oświadczenie (według obowiązującego wzoru) podpisane 

przez studenta (w treści oświadczenia należy wpisać tytuł pracy dyplomowej).  

 Dodatkowo do pracy należy dołączyć płytę CD/DVD na której nagrywają Państwo pracę 

dyplomową w formatach .pdf oraz .doc lub .docx; płytę należy zamieścić w kopercie i 

przykleić do wewnętrznej strony tylnej okładki pracy dyplomowej oraz opisać: praca 

dyplomowa, imię i nazwisko, kierunek, nr albumu. 

Proszę nie zaklejać koperty. 

3. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie pracy dyplomowej w Jednolitym Systemie 

Antyplagiatowym (załącznik nr 3 do procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Bielskiej 

Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza)  - druk do pobrania w biurze ds. studenckich.  

4. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z przedstawionym 

wydrukiem komputerowym (załącznik nr 4 do procedury antyplagiatowej prac dyplomowych 

w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza) - druk do pobrania w biurze ds. studenckich. 

5. KARTA OBIEGOWA - druk do pobrania w biurze ds. studenckich. 

Kartę obiegową należy potwierdzić przez: 

 dyrektora biblioteki, 

 dział księgowości (kwestura), 

 biuro karier (Pani Mirosława Romaszkan), 

6. FOTOGRAFIE do dyplomu 

W biurze ds. studenckich należy złożyć fotografie: 5 sztuk o wymiarach 4,5 cm x 6,5cm.  

Wymiary zdjęcia są ważne. 

7. LEGITYMACJA STUDENCKA 

Zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym – student ma prawo zachować legitymację 

studencką do 31 października danego roku kalendarzowego w którym złożył egzamin dyplomowy.  

W związku z powyższym studenci chcący skorzystać z tego prawa zobowiązani są do złożenia 

pisemnego zobowiązania do zwrotu legitymacji studenckiej w tym terminie (wzór do pobrania). 

Pozostali studenci są zobowiązani do złożenia legitymacji studenckiej najpóźniej w dniu złożenia 

egzaminu dyplomowego.  

  

Dane kontaktowe: 

Kierownik biura ds. studenckich: 

Anna Borkowska - Martyna 

anna.borkowska@tyszkiewicz.edu.pl  

tel. (33) 829 72 84 
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