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Komunikat nr 7/2016
Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technicznego

z dnia 09 grudnia 2016 r.

Dotyczy: procesu dyplomowania na Wydziale PrzyrodniczoTechnicznym.

Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Opolskiego nr 1/2016 z dnia 15
stycznia 2016 r. oraz Decyzji Prorektora ds. kształcenia i studentów z dnia z dnia 7
listopada 2016 r. postanawiam:

1. Pozytywna ocena pisemnej pracy magisterskiej, licencjackiej lub inżynierskiej
zwanej dalej pisemną pracą dyplomową jest warunkiem dopuszczenia do
egzaminu dyplomowego.
2. Wersja elektroniczna pisemnej pracy dyplomowej powinna być przesłana
Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Opolskiego (APD), a dwa papierowe
egzemplarze pracy dyplomowej wydrukowanej z systemu APD powinny być
złożone w dziekanacie na dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu
dyplomowego.
3. Przyjmuje się procedurę procesu dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych
opisaną w załączniku nr 1. Instrukcje obsługi APD dla promotorów i recenzentów
oraz studentów zamieszczone są na stronach wydziałów i jednostek
prowadzących studia u stanowią załączniki do komunikatu.
4. Egzemplarze pracy dyplomowej w wersji papierowej powinny być wydrukowane
na papierze A4, dwustronnie. Obowiązkowa forma oprawy introligatorskiej, t o
„TERMOBINDOWANIE" - metoda klejona (kartki złączone w sposób trwały,
okładki cienkie, przednia strona przeźroczysta).
5. Dziekanat udostępnia w systemie USOS studentowi elektroniczną kartę obiegową
w dniu rejestracji pracy dyplomowej, na co najmniej 5 dni przed obroną pracy.
6. Stosuje się przyjęte przez Radę Wydziału dla prac licencjackich, magisterskich i .
inżynierskich, szczegółowe wymagania dotyczące formy, układu, treści oraz
minimalnej zawartości prac.
7. Strona tytułowa pracy dyplomowej powinna być napisana zgodnie z załączonym
wzorem, określonym w załączniku nr 2 do niniejszego komunikatu.
8. Praca dyplomowa powinna zawierać nieprzekraczające jednej strony streszczenie
w języku oryginału i angielskim (a także w polskim, jeżeli j . oryginału jest inny niż
polski) oraz 2-5 słów kluczowych w języku oryginału i angielskim (a także w
polskim, jeżeli j . oryginału jest inny niż polski).
9. Ostatnią stronę pracy dyplomowej stanowi podpisane przez studenta
oświadczenie stwierdzające, że praca została wykonana
samodzielnie.

Oświadczenie, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do niniejszego
komunikatu powinno być dołączone do pracy dyplomowej po wydrukowaniu j e j z
systemu APD (nie może być zawarte w pliku PDF przesyłanym do systemu APD).
10. W przypadku stwierdzenia popełnienia plagiatu w pracy dyplomowej, Uczelnia
niezwłocznie wszczyna procedury, zgodnie z odrębnymi przepisami.
11. Postanowienia niniejszego komunikatu nie wyłączają stosowania powszechnie
obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Uniwersytetu
Opolskiego, j a k i postanowień Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego
dotyczących zasad przygotowania i składania prac dyplomowych oraz ich
merytorycznej oceny oraz warunków dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.
12. Zobowiązuje się wszystkich nauczycieli akademickich, studentów i pracowników
dziekanatów do stosowania instrukcji obsługi APD zamieszczonych na stronach
wydziałów i jednostek prowadzących studia i stanowiących załączniki nr 4 i 5 do
niniejszego Komunikatu.
13. Z dniem 09 grudnia 2016 r. traci moc komunikat nr 4/2016 Dziekana Wydziału
Przyrodniczo-Technicznego.
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