
Spotkanie z dyplomantami

ŁÓDŹ 17.12.2021r. 



Ważne terminy

▪ Jeżeli ktoś z Państwa wybiera się na studia II stopnia to musi obronić się (!) do 16 
lutego, bo do 16 lutego do 15:00 należy złożyć dokumenty 

▪ do dokumentacji rekrutacyjnej wymagany jest dyplom, który wydawany jest w ciągu 30 
dni od daty obrony. Do rekrutacji dziekanat wydaje zaświadczenie, które jest ważne 
przez 30 dni. Po otrzymaniu dyplomu należy zgłosić się z nim do dziekanatu.

▪ od dnia 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) do dnia 16 lutego 2022 r. (środa), godz. 
15.00 - rejestracja elektroniczna i przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia 
drugiego stopnia

▪ u nas na Wydziale nie ma rozmowy kwalifikacyjnej
▪ 22 lutego 2022 r. (wtorek), godz. 14.00 - ogłoszenie wyników postępowania 

kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia
▪ Semestr letni rozpoczyna się 28.02.2022r



Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w 
semestrze zimowym - 27.02.2022r (niedziela)

▪ praktycznie do 25 lutego 2022r  albo złożona praca dyplomowa albo złożone podanie 
do Prodziekan ds. studenckich o wyznaczenie nowego terminu złożenia pracy 
dyplomowej

▪ Na stronie wydziałowej w zakładce Dla studentów/Dyplomanci znajdują się:
- Zasady dyplomowania na WTMiWT, 
- Zasady dyplomowania_wymagane dokumenty 
- Dokumenty związane z pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym



Co to znaczy złożona praca 

dyplomowa?

- to znaczy, że student rozpoczął procedurę dyplomowania (zgłoszenie do 
dziekanatu mailem odpowiednich danych i otrzymanie linku do wprowadzania 
swoich danych i pracy do systemu), wprowadził plik pracy dyplomowej, zaznaczył 
odpowiednie oświadczenia i je wydrukował. Promotor poddał pracę sprawdzeniu 
w procedurze plagiatowej i przy pozytywnym wyniku wpisał „zal” do systemu. To 
najważniejsze do 25 lutego 2022r!!! Potem należy złożyć w dziekanacie resztę 
dokumentów. 

- te czynności zajmują kilka dni, więc koniecznie praca dyplomowa powinna być 
gotowa najpóźniej 7 dni przed terminem egzaminu

- praca jest recenzowana – Recenzent też potrzebuje czasu na napisanie recenzji 
- Aby właściwie i szybko przejść procedurę dyplomowania należy bardzo dokładnie 

zapoznać się z dokumentem ze strony wydziałowej Zasady 
dyplomowania_wymagane dokumenty i wykonać krok po kroku to co tam jest 
napisane



 należy złożyć podanie do Prodziekan ds. studenckich o wyznaczenie nowego terminu 
złożenia pracy dyplomowej, w którym musi znaleźć się opinia Promotora co do 
stopnia (%) zaawansowania pracy dyplomowej i podpis Promotora

 od stopnia zaawansowania pracy zależy opłata za powtarzanie zajęć związanych z 
przygotowaniem pracy dyplomowej (płaci się za % części niezrealizowanej pracy)

 jeżeli ktoś ma „braki” to do opłaty za pracę doliczana jest opłata za „braki”
 wśród nie zaliczonych przedmiotów nie powinno być przedmiotów zaległych 
 z podaniem o wyznaczenie nowego terminu można wystąpić 2 razy

Co w przypadku gdy ktoś nie zdąży 

złożyć pracy w terminie lub ma 

„braki”?



❖ Terminy egzaminów dyplomowych będą wyznaczone po Świętach 
❖ Egzamin składa się z 2 części: 
I – prezentacja pracy (10-15 min) i odpowiedzi na pytania członków Komisji 
związane z pracą, w tym odpowiedzi na ewentualne uwagi Recencenta
II – odpowiedzi ustne na pytania związane z kierunkiem studiów i specjalności

Egzamin dyplomowy


