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WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO OBRONY 

(należy złożyć w Dziekanacie na tydzień przed Egzaminem Dyplomowym) 

 

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego pobrany za pośrednictwem Panelu Dyplomanta.  

Prośba o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego składana w Dziekanacie powinna zawierać podpis 

promotora potwierdzający przyjęcie pracy dyplomowej oraz proponowany Skład Komisji Egzaminu 

Dyplomowego.   

2. Oświadczenie o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na udział w badaniu losów zawodowych absolwentów 

(wygenerowane na stronie www.absolwenci.p.lodz.pl). Prośba o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego 

składana w Dziekanacie powinna zawierać podpis promotora potwierdzający przyjęcie pracy dyplomowej 

oraz proponowany Skład Komisji Egzaminu Dyplomowego.  

3. Oryginał karty pracy dyplomowej z potwierdzeniem pozytywnej oceny pracy przez recenzenta 

4. Wypełniony formularz powołania recenzenta pracy dyplomowej. 

5. Egzemplarz pracy dyplomowej (wydruk dwustronny, zbindowany)  

6. Płyta CD/DVD - opisana (imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy, nazwisko promotora)  

i umieszczona w samoprzylepnej kieszonce, przyklejonej na tylnej obwolucie pracy. 

Wersja elektroniczna pracy musi być przygotowana w postaci nieskompresowanej w jednym  

z następujących formatów: doc; docx; rtf; txt; odt; pdf.  

Wersja elektroniczna pracy może składać się z kilku plików, przy czym rozmiar pojedynczego pliku nie może 

przekroczyć 15 MB a łączny rozmiar zestawu plików nie może przekroczyć 60 MB. Pliki zawierające treść 

podstawową elektronicznej wersji pracy muszą być jednoznacznie wyróżnione poprzez umieszczenie w ich 

nazwie frazy: „tresc_pracy”. 

7. Załączniki nr 1-3 do Zarządzenia Nr 43/2019 Rektora PŁ z dnia 6 września 2019 r. w sprawie procedury 

antyplagiatowej prac dyplomowych w PŁ (wypełnione i wydrukowane poprzez Panel dyplomanta) 

8. Podpisany przez Promotora Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 43/2019 Rektora PŁ  

z dnia 6 września 2019 r. w sprawie procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w PŁ  

9. Raport Ogólny z badania JSA (wygenerowany przez Promotora). 

10. Potwierdzenie uregulowania zobowiązań wobec Uczelni. 

11. Na Egzaminie Dyplomowym należy przedstawić dowód osobisty, legitymację studencką,  

minimum 1 egzemplarz pracy dyplomowej z płytą oraz protokół egzaminu dyplomowego pobrany  

z Dziekanatu. 

 
Uwaga:  
 
Przedstawienie niepełnej dokumentacji będzie skutkować zawieszeniem  zgody na dopuszczenie do egzaminu 
dyplomowego. 

W przypadku ubiegania się o dodatkowy odpis dyplomu i/lub suplementu w języku angielskim pobiera się opłatę w 
wysokości 20 zł za każdy z w/w dokumentów). 
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