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INFORMACJA  DLA  STUDENTÓW  WSZYSTKICH  KIERUNKÓW  STUDIÓW 
PRZYSTĘPUJĄCYCH  DO  OBRONY  PRACY DYPLOMOWEJ  

 

 
Wykaz dokumentów składanych 12 dni przed egzaminem dyplomowym, po 

zatwierdzeniu pracy przez promotora w systemie APD: 
DOKUMENTY  

należy przesłać do Biura Obsługi Studenta na adres: 
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław 

lub wrzucić do specjalnej skrzynki zlokalizowanej przy wejściu do budynku A 
koperta powinna być opisana imieniem i nazwiskiem studenta, kierunkiem studiów 

oraz informacją DOKUMENTY DO OBRONY 
 

1.  PRACA DYPLOMOWA: jeden egzemplarz pracy dyplomowej wraz z 
załącznikami (dwustronnie z systemu APD wraz z numerami kontrolnymi 

stron przydzielonymi przez system APD, czcionką nie większą niż 12, z 
odstępami między wierszami nie większymi niż 1,5), oprawiony w cienki karton 

i papierowy grzbiet w kolorze czarnym, zgodnym z Systemem Identyfikacji 

Wizualnej Uniwersytetu Wrocławskiego lub  ARTYKUŁ / PRACA 
PROJEKTOWA. 

2. Podpisane i trwale złączone, z pracą dyplomową, oświadczenie o autorskim 
wykonaniu pracy dyplomowej, student potwierdza w składanym oświadczeniu, 

że treść pracy dyplomowej załączona w wersji elektronicznej w systemie APD, 
jest identyczna z jej wersją drukowaną. 

3. Karta zobowiązań studenta – rozliczona biblioteka (duplikat karty jest 
dostępny na stronie wydziału w drukach do pobrania, należy ją wydrukować, 

wypełnić i przesłać do biblioteki, następnie wypełnioną kartę przez bibliotekę 
złożyć wraz z dokumentami do obrony). 

4. 4 zdjęcia czarno-białe w stroju wizytowym, format 4,5 cm x 6,5 cm. 

5. Dodatkowe informacje do suplementu (studia niestacjonarne). 

6. W przypadku osób, które zmieniły nazwisko w trakcie trwania studiów należy 
przedstawić stosowny dokument potwierdzający ten fakt (jeżeli nie został 

wcześniej zgłoszony w dziekanacie). 

 
OPŁATA ZA DYPLOM – 60 zł płatne na indywidualne konto studenckie,  

tytułem: imię i nazwisko studenta, numer albumu, kierunek i forma studiów  
(nie dotyczy osób, które rozpoczęły studia w 2018/19 roku lub wznowili studia w latach 

akademickich: 2018/19, 2019/20, 2020/21). 
 

LEGITYMACJA studencka zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia 
studiów i zostaje unieważniana w systemie przez pracownika Dziekanatu w dniu 

obrony, w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – 31 października roku 
ukończenia tych studiów. 

 

 


