ZARZĄDZENIE NR 1 / 2013/2014
Rektora Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi
z dnia 03 10 2013 r.
dotyczy studentów kończących studia w roku akademickim 2013/2014
1. Student

zobowiązany jest do zdania wszystkich

egzaminów i zaliczeń oraz

złożenia pracy dyplomowej do 30 06 2014 r. Terminy obron prac dyplomowych:
od 15 czerwca do dnia 6 lipca 2014 r. lub od 15 do 30 września 2014 r.
2. Warunkiem przystąpienia do obrony pracy magisterskiej bądź licencjackiej jest zdanie
wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych w programie studiów, zaliczenie
praktyk studenckich (nie dotyczy studentów II roku studiów II stopnia) i złożenie
indeksu wraz z kartą egzaminacyjną w dziekanacie.
3. Student powinien uregulować wszystkie zobowiązania finansowe wobec Uczelni
zgodnie z regulaminem opłat zawartym w umowie o studiowaniu, złożyć kartę
obiegową oraz 4 fotografie o wymiarach 45 mm x 65 mm (a w przypadku odpisu
dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 5 szt.)
4. Student występujący z wnioskiem do Dziekana o wydanie dodatkowego odpisu
dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, złożonego najpóźniej 30 dni po egzaminie
dyplomowym, zobowiązany jest do jego uzasadnienia oraz wniesienia opłaty
w wysokości 40 zł.
5. Student zobowiązany jest do złożenia w Uczelni jednego egzemplarza pracy w wersji
elektronicznej oraz czterech egzemplarzy pracy dyplomowej wydrukowanej na
papierze w tym po jednym egzemplarzu dla: promotora, recenzenta, biblioteki i do akt
(prace z przeznaczeniem do biblioteki i do akt należy drukować dwustronnie,
oprawić w miękką oprawę i złożyć w dziekanacie). Na egzemplarzu pracy
dyplomowej przeznaczonej do akt Uczelni promotor powinien złożyć swój podpis
z adnotacją o przyjęciu pracy.
6. Warunki wymienione w punktach 2, 3, 4 muszą być spełnione najpóźniej na
2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
7. W przypadku nie zaliczenia w terminie do dnia 30 09 2014 r. egzaminów
przewidzianych w programie studiów i nie napisania pracy dyplomowej student
powinien wystąpić do dziekana z prośbą o przedłużenie studiów o co najmniej jeden
semestr.

