Wytyczne składania pracy dyplomowej w dziekanacie
Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
(obowiązują w semestrze letnim 2019/2020)

WYTYCZNE DLA DYPLOMANTA
1) Po uzyskaniu od Promotora informacji, że praca dyplomowa spełnia warunki i może
zostać złożona Student wysyła listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru)
w terminie nie później niż do 30 czerwca (liczy się data stempla pocztowego):
 papierową wersję pracy dyplomowej z opisaną płytą CD/DVD
 wraz z podpisanym oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej
i zgodności wersji
 oraz jeśli praca realizowana była w zespole podpisanym oświadczeniem o udziale
w realizacji tematu pracy dyplomowej,
na adres
Dziekanat Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
ul. Szafrana 2
65-516 Zielona Góra.
2) Egzemplarz pracy w formie drukowanej (zalecana jest MIĘKKA OPRAWA
TERMOZGRZEWALNA (Rysunek nr 1) poza pełną wersją części pisemnej powinien
zawierać:
 stronę tytułową pracy
 płytę CD/DVD (z pełną wersją części pisemnej wraz z częścią
projektową/programową i wersją instalacyjną/wykonywalną programu). Płyta
powinna być przymocowana na wewnętrznej stronie tylnej okładki w sposób
uniemożliwiający jej wypadnięcie (Rysunek nr 2) i odpowiednio opisana (imię i
nazwisko autora pracy, numer albumu i temat pracy dyplomowej)
 jeśli praca dyplomowa jest pracą zespołową wszyscy współautorzy wypełniają
i podpisują oświadczenia określające ich udział w opracowaniu pracy
Ponad to wraz z pracą należy złożyć:
 oświadczenie informujące o tym, iż praca została wykonana przez Studenta
samodzielnie oraz jej wersja elektroniczna i papierowa są tożsame – wypełnione
i podpisane przez Studenta,
 ew. inne dokumenty wskazane przez pracownika dziekanatu.
Strona edycyjna pracy:
1. W związku z kontrolą prac dyplomowych w Systemie Antyplagiatowym zaleca się
dokładne sprawdzenie zgodności wersji wydrukowanej z wersją elektroniczną.
2. Praca w wersji drukowanej powinna być tożsama z wersją elektroniczną
zamieszczoną za płycie dołączonej do wersji papierowej.
3. Wydruk dwustronny (gramatura papieru 80g/m2 lub wyższa).
4. Zaleca się stosowanie miękkiej oprawy termozgrzewalnej.

5. Treść pracy dyplomowej w wersji elektronicznej powinna być zapisana w formacie
pdf.
6. Płyta załączona do pracy powinna zawierać:
a. Pracę pisemną (elektroniczną wersję pracy pisemnej, format pliku pdf,
zalecany rozmiar nie więcej niż 10MB)
b. Część projektową/programową i wersję instalacyjną/wykonywalną programu/
analizy/wyniki pracy badawczej/ itp. (jeśli występują)

Rysunek 1. Zalecana forma oprawiania prac dyplomowych – przykład.

Rysunek 2. Zalecana forma umocowania płyt CD/DVD – przykłady.

