
INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW 

Informacja dot. obron prac dyplomowych  

na kierunku INŻYNIERIA TRANSPORTU I LOGISTYKI 

 w roku akad. 2019/2020 

Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w roku 
planowanego ukończenia studiów w terminie  

do 30 CZERWCA 2020 r.  
WARUNKIEM ZŁOŻENIA PRACY JEST ZALICZONY  
ÓSMY SEMESTR STUDIÓW (praktyka zawodowa) 

 

W Instytucie Nauk Technicznych student składa: 

• pracę dyplomową wydruk dwustronny termobindowany  
w miękkiej oprawie (egzemplarz do akt studenta) 
Dodatkowo dwa egzemplarze pracy student składa 
promotorowi pracy lub w sekretariacie Instytutu. 

• pracę dyplomową (wersja elektroniczna) na płycie CD 
zapisaną w jednym pliku PDF, i złożoną w białej kopercie 
opisanej wg wzoru zamieszczonego poniżej: 

 
NUMER ALBUMU 

IMIĘ I NAZWISKO 

Temat pracy: ………………………………. 

Inżynieria transportu i logistyki 

Studia stacjonarne 
 

• 4 szt. zdjęć o wymiarach 45/65 cm oraz dowód wpłaty za 
wydanie dyplomu (60 zł) w białej kopercie opisanej 
następująco: 

 
NUMER ALBUMU 

IMIĘ I NAZWISKO 

Inżynieria transportu i logistyki 

Studia stacjonarne 

 

• indeks wraz z kartą egzaminacyjną do rejestracji celem 
zaliczenia ósmego semestru 
 



Na stronie 90 indeksu należy wypełnić czytelnie 
następujące pozycje: 
Imię i nazwisko, przedstawił(a) pracę 
dyplomową/inżynierską, na temat ……(wpisać temat 
pracy)…………………. 
 

 

• podanie do dyrektora Instytutu z prośbą o dopuszczenie i 
wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego  
(wzór zał. nr 5 do uchwały Senatu PWSW nr 71/2019)  
 

• oświadczenie studenta o nośniku elektronicznym  
(wzór zał.  nr 7 do uchwały Senatu PWSW nr 71/2019) 
 

• oświadczenia dyplomanta dotyczące sposobu 
wykorzystania pracy  (wzór zał.  nr 8 do uchwały Senatu 
PWSW nr 71/2019) 

 

• kartę obiegową (wypełnioną) 

 

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w badaniu 

losów zawodowych absolwentów  
 

 

Praca dyplomowa powinna zawierać  
-  stronę tytułową według obowiązującego wzoru  
(zał. nr 1 do uchwały Senatu nr 71/2019) 

-  podpisane oświadczenie promotora pracy 
dyplomowej (zał. nr 2 do uchwały Senatu PWSW nr 71/2019) 

- oświadczenie dyplomanta o samodzielnie wykonanej 
pracy dyplomowej (zał. nr 3 do uchwały Senatu PWSW  

nr 71/2019) 
 

 

Student, który w terminie nie złoży pracy dyplomowej składa (do 30.06.2020 r.) 
umotywowane podanie do Dyrektora Instytutu z prośbą o przedłużenie terminu 

złożenia pracy dyplomowej. 

 


