Informacja – składanie pracy dyplomowej w dziekanacie
Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
(obowiązuje studentów składających prace dyplomowe w czerwcu 2017r. )
WYTYCZNE DLA DYPLOMANTA
1) Pracę dyplomową zgodną z Szablonem Prac Dyplomowych, zaakceptowaną i podpisaną
przez Promotora student (osobiście) składa w Dziekanacie Wydziału wraz z kartą
osiągnięć okresowych studenta i indeksem (wymagane wszystkie wpisy) oraz
oświadczeniami (patrz pkt 3).
Szablon znajduje się w zakładce Dziekanat->Prace dyplomowe-> Szablon formatowania
dyplomu.
2) Pracę składa się w formie papierowej oraz elektronicznej na płycie CD/DVD
3) Praca dyplomowa w wersji papierowej składana jest z kartą pracy dyplomowej oraz
oświadczeniami, m.in. o samodzielnym wykonaniu pracy i zgodności wersji drukowanej
z elektroniczną. Dokumenty te należy złożyć na dwóch osobnych „kartkach” (jeden
dokument to karta pracy, drugi dokument to oświadczenia). Ani karty dyplomowej, ani
oświadczeń nie należy „włączać”/spinać w papierowej i elektronicznej pracy
dyplomowej!
Wzór oświadczeń i karty dyplomowej znajduje się w zakładce Dziekanat->Prace
dyplomowe-> Składanie prac dyplomowych w Dziekanacie.
Strona edycyjna pracy:
1) Pracę należy formatować zgodnie z Szablonem Prac Dyplomowych.
2) W związku z kontrolą prac dyplomowych w Ogólnopolskim Systemie Antyplagiatowym
zaleca się dokładne sprawdzenie zgodności wersji wydrukowanej z wersją elektroniczną.
3) Praca w wersji drukowanej ma być zgodna z wersją elektroniczną 1:1.
4) Pracę należy wydrukować dwustronnie (gramatura papieru 80g/m2 lub wyższa) i
oprawić w miękką oprawę termozgrzewalną.
5) Treść pracy dyplomowej powinna być zapisana w formacie pdf. W związku z kontrolą
pracy dyplomowej w systemie OSA, zaleca się, aby rozmiar pliku pdf nie przekraczał 10
MB.
6) Płyta CD/DVD powinna być przymocowana na wewnętrznej stronie tylnej okładki w
sposób uniemożliwiający jej wypadnięcie i odpowiednio opisana (imię i nazwisko autora
pracy, numer albumu i temat pracy dyplomowej)
7) Płyta załączona do pracy powinna zawierać:
a. Pracę pisemną (elektroniczną wersję pracy pisemnej, format pliku pdf, zalecany rozmiar
nie więcej niż 10MB)
b. Część projektowa/programowa i wersja, instalacyjna/wykonywalna programu/itp. (jeśli
występuje)
8) Wszystkie prace dyplomowe podlegają procedurze kontroli antyplagiatowej. Informacje
na temat wczytywania plików pracy dyplomowej z wykorzystaniem modułu StudNet są
zamieszczone w zakładce Dziekanat->Prace dyplomowe-> Kontrola antyplagiatowa
OSA i repozytorium ORPD. Więcej informacji na temat Otwartego Systemu
Antyplagiatowego można znaleźć pod adresem: http://wiki.osaweb.pl

Rysunek 1. Zalecana forma oprawiania prac dyplomowych – przykład.

Rysunek 2. Zalecana forma umocowania płyt CD/DVD – przykłady.
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