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ZARZĄDZENIE Nr 28/2018 

Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

z dnia 27 grudnia 2018 roku    

 

w sprawie dyplomowania w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 
 

Na podstawie rozdziału XIV i XV Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Zarządzania 

Środowiskiem w Tucholi stanowiącego załącznik do uchwały Senatu WSZŚ w Tucholi                       

Nr 305  z dnia 23.06.2017r. 
 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Wszczęcie procedury ukończenia studiów wyższych w Wyższej Szkole Zarządzania 

Środowiskiem w Tucholi następuje po złożeniu przez studenta w dziekanacie: 

- indeksu wraz z kompletem wpisów,  

- trzech identycznych egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji drukowanej (dwa 

egzemplarze w twardej oprawie;  jeden dla opiekuna pracy i drugi dla recenzenta oraz jeden 

egzemplarz w miękkiej oprawie przeznaczony do teczki akt osobowych studenta) oraz dwóch 

egzemplarzy w wersji elektronicznej (zgodne z wersją drukowaną w postaci jednego pliku                                  

w formacie pdf), 

- oświadczenia, że praca została napisana samodzielnie i nie była wcześniej przedmiotem 

procedur uzyskania tytułu zawodowego, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 

(oświadczenie przechowywane jest w teczce akt osobowych studenta), 

- oświadczenia o całkowitej zgodności wersji elektronicznej z drukowaną, według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 (oświadczenie przechowywane jest w teczce akt osobowych 

studenta), 

- wypełnionej przez studenta wraz z podpisami promotora karty przebiegu realizacji pracy 

dyplomowej według wzoru określonego w Załączniku nr 6a, 6b lub 6c, w zależności                        

od rodzaju pracy dyplomowej, 

- zatwierdzony przez opiekuna tytuł pracy dyplomowej w języku angielskim według wzoru             

stanowiącego Załącznik nr 3, 

- opinii promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony (wydrukowanej                       

po wygenerowaniu przez system antyplagiatowy ASAP) po weryfikacji przez studenta tekstu 

pracy dyplomowej w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac zgodnie z Regulaminem 

antyplagiatowym wprowadzonym Zarządzeniem Nr 1/2013 Rektora Wyższej Szkoły 

Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu antyplagiatowego. 

2. Student wraz z pracą zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie: 

- 4 identyczne fotografie w formacie 45mm x 65mm (kolorowe lub czarnobiałe, w stroju 

galowym), 
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- oryginał dowodu wniesienia opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów, 

- wypełnioną kartę obiegową według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4, 

- udokumentowanych informacji o odbytych praktykach, 

- udokumentowaną informację o swoich osiągnięciach. Podstawowy katalog osiągnięć 

wpisywanych do suplementu do dyplomu określa Załącznika nr 8. Wpisanie osiągnięć                       

nie ujętych w katalogu wymaga pisemnej zgody Dziekana. 

 

3. Egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony do teczki akt osobowych studenta powinien 

odpowiadać następującym wymogom: 

a) wydruk komputerowy dwustronny (w uzasadnionych przypadkach jednostronny)                           

na kartach formatu A-4 (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wklejki o innych 

formatach),  

b) strona tytułowa zgodna z wzorem zawartym w Załączniku nr 6a, 6b lub 6c, w zależności                        

od rodzaju pracy dyplomowej, 

c) kartki trwale złączone ze sobą i zabezpieczone okładkami ochronnymi, 

d) wersja elektroniczna pracy dyplomowej powinna być przygotowana w postaci jednego 

pliku w formacie pdf, a jeżeli zawiera załączniki to należy je także wprowadzić do systemu 

ASAP, 

e) wersja drukowana pracy jest wydrukiem pliku wersji elektronicznej pracy, 

f) praca dyplomowa powinna być napisana zgodnie ze wskazówkami merytorycznymi                       

i edytorskimi zawartymi w Załączniku nr 6a, 6b lub 6c (w zależności od rodzaju pracy 

dyplomowej) w układzie: karta przebiegu realizacji pracy dyplomowej, strona tytułowa, 

oświadczenia, temat pracy w języku angielskim, spis treści, treść pracy, opinia promotora                     

w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony. 

4. Po spełnieniu przez studenta warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, dziekanat sprawdza,                   

czy student : 

a) uzyskał zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów, 

c) złożył wszystkie egzaminy przewidziane w planie studiów, 

b) nie zalega z płatnościami za studia. 

5. Pracownik dziekanatu stwierdza spełnienie przez studenta warunków określonych w ust.1, 

2 i 3 potwierdzając kompletność dokumentacji przebiegu studiów na okładce teczki osobowej 

studenta wpisem „Teczka kompletna” oznaczonym datą i czytelnym podpisem. 

6. Dziekan wyznacza recenzenta (recenzentów) pracy dyplomowej, ustala skład komisji 

egzaminacyjnej i termin egzaminu dyplomowego. 

7. Dziekanat przygotowuje formularz oceny pracy, który wraz z egzemplarzem pracy 

przekazuje opiekunowi pracy. Egzemplarz pracy i formularz oceny pracy otrzymuje również  

recenzent. 

8. Absolwent, który chce uzyskać odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących 

języków obcych: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, składa w dziekanacie: 
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a) wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9, 

b) 2 fotografie w formacie 45mm x 65mm, 

c) dowód wniesienia opłaty za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Absolwent, który chce uzyskać odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język 

angielski składa w dziekanacie wniosek według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10. 

10. Wnioski w sprawie obcojęzycznego odpisu dyplomu, absolwent powinien złożyć                             

w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. 

11. Tłumaczenia zawarte we wniosku o wydanie odpisu suplementu do dyplomu ukończenia 

studiów muszą być sprawdzone i poświadczone przez osoby powołane przez Rektora                          

do weryfikacji tłumaczeń dokumentów ukończenia studiów wyższych na język angielski. 

12. Odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy i odpis suplementu do dyplomu                                  

w tłumaczeniu na język angielski sporządza się w dwóch egzemplarzach; jeden egzemplarz 

otrzymuje absolwent, drugi pozostaje w teczce akt osobowych studenta. 

13. Odpis suplementu w tłumaczeniu na język angielski absolwent otrzymuje w możliwie 

najkrótszym czasie od dnia złożenia wniosku.  

 

§ 2 

1. Przebieg egzaminu dyplomowego  określa Załącznik nr 7. 

2. Uprawnienia do kierowania przygotowaniem pracy dyplomowej posiada nauczyciel 

akademicki z tytułem naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.                      

W uzasadnionych przypadkach Dziekan może upoważnić do kierowania pracą dyplomową 

nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora. 

3. Dziekan powołuje recenzenta (recenzentów, w przypadku pracy dyplomowej składającej 

się z części praktycznej i teoretycznej) pracy dyplomowej z grona specjalistów w danej 

dziedzinie, zatrudnionych w WSZŚ w Tucholi, jak również poza nią, posiadających tytuł 

naukowy albo stopień naukowy doktora habilitowanego. Dziekan może powołać                          

na recenzenta pracy nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora, 

jeżeli osoba ta specjalizuje się w tematyce będącej przedmiotem pracy dyplomowej. 

4. Student składa pracę dyplomową w terminie uzgodnionym z opiekunem, jednak nie później 

niż na 10 dni przed zakończeniem ostatniego semestru studiów. Ostateczny termin uzyskania 

zaliczeń zajęć objętych planem studiów i programem nauczania i składania wszystkich 

egzaminów w semestrze zimowym upływa 15 marca, a w semestrze letnim – 20 września. 

Przez złożenie pracy dyplomowej należy rozumieć przyjęcie pracy przez opiekuna.                       

Na wniosek studenta lub opiekuna pracy dyplomowej Dziekan może przesunąć termin 

złożenia pracy dyplomowej  o trzy miesiące.   
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5. Warunkiem przystąpienia przez studenta do egzaminu dyplomowego jest  pozytywna ocena 

pracy dyplomowej dokonana przez opiekuna i recenzenta. W przypadku jednej oceny 

negatywnej stosuje się przepisy Regulaminu Studiów . 

6. Termin egzaminu dyplomowego ustala Dziekan po uzyskaniu z dziekanatu informacji        

o skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i spełnieniu przez studenta 

wszystkich nałożonych na niego wymagań określonych w Regulaminie Studiów. Egzamin 

dyplomowy powinien odbyć się nie później niż przed upływem 1 miesiąca od daty złożenia 

pracy dyplomowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin obrony może ulec 

przesunięciu o kolejny miesiąc. 

7. Egzamin dyplomowy nie odbywa się w okresie wakacji zimowych, wakacji wiosennych                    

oraz wakacji letnich, których terminy wskazane są w Zarządzeniu Rektora  WSZŚ w Tucholi                           

w sprawie organizacji roku akademickiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych                      

w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. 

8. Dziekanat informuje studenta o terminie i miejscu egzaminu dyplomowego telefonicznie     

co najmniej 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. 

9. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana, której 

przewodniczy Dziekan. Dziekan może powołać nauczyciela akademickiego posiadającego               

co najmniej stopień naukowy doktora, który będzie przewodniczył tej komisji. W skład 

komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym opiekun i recenzent lub recenzenci. 

10. Za prawidłowy przebieg egzaminu dyplomowego oraz kompletność protokołów 

egzaminacyjnych odpowiada przewodniczący komisji. 

11. Wzór wniosku o przedłużenie terminu złożenia i obrony pracy dyplomowej stanowi 

Załącznik  nr 5. 

 

§ 3 

Traci moc Zarządzenie Nr 8/2018 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem         

w Tucholi z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie dyplomowania w Wyższej Szkole Zarządzania 

Środowiskiem w Tucholi. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                                                                                   Rektor 

                                                                         Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem     

                                                                                                w Tucholi   

            

                                                                                     dr Krzysztof Kannenberg 


