
         Wrocław 04.04.2018 

 

O G Ł O S Z E N I E 
 

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej 

informuje studentów V-go roku farmacji i analityki medycznej, 

że przed planowaną obroną pracy magisterskiej należy: 

 

1. Mieć zaliczone wszystkie obowiązujące przedmioty w Wirtualnej Uczelni 

2. Złożyć: 
* dowód wpłaty za dyplom w kwocie 60 zł (opłaty dokonuje się na osobiste konto studenta, należy sprawdzić 

     czy wpłata jest zaksięgowana na koncie w Wirtualnej Uczelni, jeżeli tak to potwierdzić w Dziekanacie u Pani Pauliny 

     Chodaczek) 

* osoby, które chcą otrzymać dodatkowo dyplom w języku obcym muszą złożyć 

   podanie i dostarczyć dowód wpłaty w kwocie 40 zł (opłaty dokonuje się na osobiste konto studenta, 

    należy sprawdzić czy wpłata jest zaksięgowana na koncie w Wirtualnej Uczelni, jeżeli tak to potwierdzić w Dziekanacie u 

    Pani Pauliny Chodaczek) 

* 2 szt. pracy magisterskiej (ostatnią stroną każdej pracy powinno być oświadczenie, że została ona wykonana 

     samodzielnie – Regulamin Dyplomowania zał. 6) 

   w tym jeden egzemplarz archiwalny (Regulamin Dyplomowania): 
- z opisaną i włożoną do wklejonej na ostatniej stronie koperty wersją elektroniczną pracy na 

CD/DVD. Jeżeli koperta jest nieprzeźroczysta należy ją opisać tak samo jak płytę. 

Płyta CD/DVD powinna być opisana według wzoru: 

 Imię i nazwisko autora: .............. 

 Praca magisterska – 2018 

 Tytuł pracy: ................................. 

 -     jeżeli wersja elektroniczna pracy jest zapisana w innym formacie niż .doc 

       należy dodatkowo na CD/DVD wgrać tytułową pierwszą stronę pracy w formacie .doc 

* ocenę promotora (na zał. nr 4 z Regulaminu Dyplomowania) i wniosek promotora o wyznaczenie 

   recenzenta (wewnętrznego zał. 5B z Regulaminu Dyplomowania, zewnętrznego zał. 1,2 do Procedury wyznaczania 

    recenzentów zewnętrznych) 

* podpisany przez promotora protokół oceny oryginalności pracy (na zał. nr 3 z Regulaminu 

    Dyplomowania) 
* 8 jednakowych fotografii podpisanych delikatnie z tyłu ołówkiem w formacie 

   45 mm x 65 mm (strój wizytowy) 

* podanie do Dziekana o wydanie dyplomu magistra z adresem korespondencyjnym, 

   który będzie aktualny za pół roku (wzór  na stronie internetowej Wydziału ) 

* 3 szt. Umowy o przeniesieniu praw autorskich (Regulamin Dyplomowania zał. 7) 

* oświadczenie o udostępnianiu pracy (Regulamin Dyplomowania zał. 8) 

* oświadczenie dot. rozliczenia się z zobowiązań (wzór na stronie internetowej Wydziału) 

* oświadczenie woli uczestnictwa w badaniu ankietowym (wzór na stronie internetowej Wydziału) 

* zaświadczenia o uczestnictwie w Studenckich Kołach Naukowych (jeżeli dotyczy) 

* zaświadczenie lekarskie (farmacja) (od osób, które nie mają aktualnych badań od lekarza medycyny pracy) 

* kartę obiegową (analityka medyczna) (do pobrania: Wirtualna Uczelnia ->Dane studenta->Statusy) 

* wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów (analityka medyczna) 


