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W dniu obrony pracy licencjackiej/magisterskiej należy dostarczyć do dziekanatu:
1. Cztery sztuki zdjęć w formacie 4,5 x 6,5 cm
2. Potwierdzenie wpłaty 50 zł na indywidualne konto studenckie w systemie
USOS.
3. Wypełnioną kartę obiegową.
4. Legitymację studencką.
Wypisanie dyplomu i uzupełnienie go o podpisy władz Uniwersytetu trwa około 1
miesiąca. Po upływie w/w okresu proszę dzwonić pod numer
tel. 085-745-74-31 lub 41 z zapytaniem czy dyplom jest już do odbioru. W celu
odebrania dyplomu należy zgłosić się osobiście lub na podstawie jednorazowego
upoważnienia notarialnego.
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