Wrocław, 7 marca 2018 r.
INFORMACJA DLA STUDENTÓW WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW
PRZYSTĘPUJĄCYCH DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ
Od 1 marca do 31 marca br. studenci studiów stacjonarnych proszeni są o złożenie
dodatkowych informacji do suplementu (załącznik nr 1), w przypadku braku dodatkowych osiągnięć oświadczenie (załącznik nr 2).
Studenci studiów niestacjonarnych dodatkowe informacje do suplementu dołączają
do pozostałych dokumentów składanych 12 dni przed obroną (załącznik nr 1), w przypadku braku
dodatkowych osiągnięć - oświadczenie (załącznik nr 2).
Wykaz dokumentów składanych 12 dni przed egzaminem dyplomowym w Biurze Obsługi
Studenta

1) a) PRACA DYPLOMOWA: jeden egzemplarz pracy dyplomowej wraz z załącznikami

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

(drukowany 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;
b) ARTYKUŁ/PRACA PROJEKTOWA: za artykuł lub pracę projektową uznaje się artykuł
z listy A, B i C albo rozdział w monografii wieloautorskiej, recenzowanej, o objętości
powyżej 0,5 arkusza wydawniczego. Student zobowiązany jest wprowadzić do systemu
APD skan wydrukowanego artykułu albo rozdziału w monografii wieloautorskiej zapisanego
w formacie APD, poprzedzony stroną tytułową zgodną z załącznikiem nr 4 Uchwały nr
30/III/2017 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z
dnia 20 marca 2017 r. Na odwrocie strony tytułowej student zamieszcza oświadczenie, że
praca powstała na podstawie § 2a Uchwały nr 30/III/2017 Rady Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 marca 2017 r. Artykuł
drukowany dwustronnie z systemu APD wraz z numerami kontrolnymi stron
przydzielonymi przez system APD, oprawiony w cienki karton i papierowy grzbiet w
kolorze czarnym, zgodnym z Systemem Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu
Wrocławskiego;
oświadczenie o prawach autorskich i danych osobowych powinno znajdować się na ostatniej
stronie oprawionej pracy dyplomowej (wzór oświadczenia do pobrania w zakładce
STUDENCI – wzory dokumentów do pobrania).
zapis pracy na płycie CD w formacie PDF, plik należy opisać UWr-23-nr albumu-bieżący rok
kalendarzowy, opis płyty CD: imię i nazwisko studenta, nr albumu; opis koperty
papierowej: imię i nazwisko promotora, recenzenta oraz studenta, tytuł pracy dyplomowej.
karta zobowiązań studenta – rozliczona biblioteka.
sprawdzony i podpisany przez studenta wykaz uzyskanych ocen z zaliczeń i egzaminów w
okresie studiów (wydruk z USOS Web).
4 zdjęcia czarno-białe w stroju wizytowym, format 4,5 cm x 6,5 cm,
dowód wpłaty za dyplom w kwocie 60 zł, opłatę należy dokonać na indywidualne konto
studenta z zaznaczeniem wg przykładu: Nazwisko i imię dyplom SSA II stopień, nr albumu)
legitymacja studencka (zwrot dokumentu w dniu obrony z wyłączeniem studentów
kończących studia pierwszego stopnia);
dodatkowe informacje do suplementu (studia niestacjonarne), w przypadku braku dodatkowych
osiągnięć - oświadczenie (załącznik nr 2).
w przypadku osób, które zmieniły nazwisko w trakcie trwania studiów należy przedstawić
stosowny dokument potwierdzający ten fakt (jeżeli nie został wcześniej zgłoszony w
dziekanacie).

UWAGA!

Dokumenty będą przyjmowane w Biurze Obsługi Studenta
wyłącznie w komplecie

Załącznik nr 1 do informacji dla studentów przystępujących do obrony

Katalog osiągnięć studenta wpisywanych
do suplementu uzyskanych w trakcie trwania studiów
Student na stronie www.prawo.uni.wroc.pl po zalogowaniu się w zakładce FORMULARZE wypełnia
„Wniosek o uaktualnienie informacji w suplemencie” (dokładnie według poniższego wzoru), następnie zapisuje
wniosek. Podpisany wydruk wraz z stosownymi dokumentami (oryginały i ksero zaświadczeń) poświadczającymi
zawarte w nim dane składa w Biurze Obsługi Studenta w terminie do: 31 marca br. studenci studiów
stacjonarnych; 12 dni przed obroną studenci studiów niestacjonarnych .
Punkt 4 i 5 student wypełnia, bez konieczności przedstawiania dokumentów poświadczających.

l.p. Osiągnięcia/funkcje

Należy wpisać
(PRZYKŁAD)

1.

Nieobowiązkowa praktyka studencka (sądowa,
adwokacka, radcowska, prokuratorska, notarialna)
UWAGA! – nie wpisywać praktyki uznanej za
obowiązkową

Praktyka sądowa, adwokacka, w
jednostkach samorządowych, urzędach
publicznych.

2.

Pełnienie funkcji w kole naukowym
(nazwa koła, pełniona funkcja: prezes, wiceprezes,
skarbnik, sekretarz)

Koło Naukowe Prawa Karnego – prezes,
skarbnik.

3.

Pełnienie funkcji w organizacjach
studenckich/samorządzie studenckim
(nazwa organizacji, pełniona funkcja: członek, prezes,
wiceprezes, skarbnik, sekretarz)

4.

Odbycie studiów w ramach programu MOST
(nazwa uczelni, semestr, język wykładowy, adres
internetowy)

5.

Odbycie studiów w ramach programu LLP Erasmus
(nazwa uczelni, semestr, język wykładowy, adres
internetowy)

6.

Nagrody i wyróżnienia za dobre wyniki i osiągnięcia w
nauce, za osiągnięcia artystyczne, za wysokie wyniki
sportowe.

7.

Osiągnięcia w sporcie akademickim
(można wpisać tylko i wyłącznie zajęcie pierwszego,
drugiego lub trzeciego miejsca)

8.

Odczyt referatu na konferencji naukowej ogólnopolskiej lub
międzynarodowej – max. 3 (najważniejsze)
(nazwa konferencji, miejsce, data, tytuł referatu)

9.
10.

Ukończenie Szkoły Prawa Niemieckiego, Amerykańskiego,
Francuskiego, Austriackiego, Kurs prawa angielskiego i
europejskiego
(wpisujemy tylko i wyłącznie gdy nie uznano ich wcześniej
w ramach przedmiotów do wyboru)
Publikacje naukowe/ zamieszczenie artykułu – tylko
afiliowane przy Uniwersytecie Wrocławskim
(tytuł artykułu, pozycja naukowa, miejsce i data wydania)
Student składa kopię oświadczenia, potwierdzoną przez pracownika
biblioteki, stronę tytułową publikacji oraz spis treści.

Akademicki Związek Sportowy
Uniwersytetu Wrocławskiego – członek
sekcji narciarskiej. Europejskie
Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA
Poland, Grupa Lokalna ELSA Wrocław –
członek.
Program MOST: Uniwersytet Szczeciński
– VI semestr (język wykładowy - polski,
adres internetowy uczelni www.us.edu.pl).
Program LLP Erasmus: Universitá degli
Studi di Bari – V semestr (język
wykładowy - włoski, adres internetowy
uczelni - www.uniba.it).
Stypendium za dobre wyniki w nauce – II,
III, IV, V rok.
Stypendium za osiągnięcia naukowe – V
rok.
Stypendium za osiągnięcia artystyczne –
V rok.
Stypendium za wysokie wyniki sportowe V rok.
VII Mistrzostwa Uniwersytetu w
badmintonie (Wrocław, 11.IX.2009 r.) – I
miejsce w grze pojedynczej i mieszanej.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Współczesne przemiany państwa i prawa
w krajach Europy Środkowej i
Wschodniej" (Lublin, 27-29.III.2009 r.),
wygłoszenie referatu pt. " Regulacja
prawna aukcji elektronicznych”.
Ukończenie Szkoły Prawa Niemieckiego.

Publikacja artykułu pt. "Elektroniczna
administracja w Estonii" (Wrocławskie
Studia Erazmiańskie Zeszyty Studenckie,
Wrocław 2010).

Załącznik nr 2 do informacji dla studentów przystępujących do obrony

………………………………………

Wrocław, dnia ……………………

imię i nazwisko

………………………………………
numer indeksu

……………………………………...
kierunek

............................................................
tryb

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie posiadam dodatkowych osiągnięć studenckich w związku z tym
nie składam formularza dodatkowych informacji do suplementu.
………………………..……………
czytelny podpis studenta

