
  

 

  

Formularz F1  

  

Terminarz dyplomowania1  

w roku akademickim 2020/2021 

na kierunku Ekonomia I stopień   

(seminarium rozpoczęte od 4 semestru w r. ak. 2019/20)  

  

  

Wydział Ekonomiczno-Społeczny  

  

Działanie Termin  

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych.  do 31.III.2020 

2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie.  do 15.IV.2020 

3. Zaakceptowanie tematów przez przewodniczącego RPKS. do 30.IV.2020 

4. Zatwierdzenie tematów przez dziekana ds. studiów. do 15.V.2020 

5. Sprawdzenie pracy przez promotora w Jednolitym Systemie 
Antyplagiatowym (JSA). 

do 30.VI.2021 

6. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie wraz  z raportem JSA. do 30.VI.2021 

7. Umieszczenie przez dyplomanta wersji elektronicznej pracy w 
Wirtualnym Dziekanacie. 

do 30.VI.2021 

8. Planowane terminy egzaminów dyplomowych. 
od 25.V do 

15.VII. 2021 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 
1 Terminarz powinien zostać upubliczniony najpóźniej 15 miesięcy przed datą złożenia pracy dyplomowej 

w dziekanacie.  

 



  

 

 

Formularz F1  

  

Terminarz dyplomowania2 

  w roku akademickim 2020/2021  

na kierunku Finanse i Rachunkowość I stopień   

(seminarium rozpoczęte od 4 semestru w r. ak. 2019/20)  

  

  

Wydział Ekonomiczno-Społeczny  

  

Działanie Termin  

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych.  do 31.III.2020 

2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie.  do 15.IV.2020 

3. Zaakceptowanie tematów przez przewodniczącego RPKS. do 30.IV.2020 

4. Zatwierdzenie tematów przez dziekana ds. studiów. do 15.V.2020 

5. Sprawdzenie pracy przez promotora w Jednolitym Systemie 
Antyplagiatowym (JSA). 

do 30.VI.2021 

6. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie wraz  z raportem JSA. do 30.VI.2021 

7. Umieszczenie przez dyplomanta wersji elektronicznej pracy w 
Wirtualnym Dziekanacie. 

do 30.VI.2021 

8. Planowane terminy egzaminów dyplomowych. 
od 25.V do 

15.VII. 2021 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
2 Terminarz powinien zostać upubliczniony najpóźniej 15 miesięcy przed datą złożenia pracy dyplomowej 

w dziekanacie.  

 



  

 

   
2  

Formularz F1  

  

Terminarz dyplomowania3 

  w roku akademickim 2020/2021  

na kierunku Ekonomia II stopień   

(seminarium rozpoczęte od 2 semestru w r. ak. 2019/20)  

  

  

Wydział Ekonomiczno-Społeczny  

  

Działanie Termin  

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych.  do 31.III.2020 

2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie.  do 15.IV.2020 

3. Zaakceptowanie tematów przez przewodniczącego RPKS. do 30.IV.2020 

4. Zatwierdzenie tematów przez dziekana ds. studiów. do 15.V.2020 

5. Sprawdzenie pracy przez promotora w Jednolitym Systemie 
Antyplagiatowym (JSA). 

do 30.VI.2021 

6. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie wraz  z raportem JSA. do 30.VI.2021 

7. Umieszczenie przez dyplomanta wersji elektronicznej pracy w 
Wirtualnym Dziekanacie. 

do 30.VI.2021 

8. Planowane terminy egzaminów dyplomowych. 
od 25.V do 

15.VII. 2021 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
3 Terminarz powinien zostać upubliczniony najpóźniej 15 miesięcy przed datą złożenia pracy dyplomowej 

w dziekanacie.  

 



 

 

 

Formularz F1  

  

Terminarz dyplomowania4 

w roku akademickim 2020/2021  

na kierunku Finanse i Rachunkowość II stopień   

(seminarium rozpoczęte od 2 semestru w r. ak. 2019/20)  

  

  

Wydział Ekonomiczno-Społeczny  

  

Działanie Termin  

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych.  do 31.III.2020 

2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie.  do 15.IV.2020 

3. Zaakceptowanie tematów przez przewodniczącego RPKS. do 30.IV.2020 

4. Zatwierdzenie tematów przez dziekana ds. studiów. do 15.V.2020 

5. Sprawdzenie pracy przez promotora w Jednolitym Systemie 
Antyplagiatowym (JSA). 

do 30.VI.2021 

6. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie wraz  z raportem JSA. do 30.VI.2021 

7. Umieszczenie przez dyplomanta wersji elektronicznej pracy w 
Wirtualnym Dziekanacie. 

do 30.VI.2021 

8. Planowane terminy egzaminów dyplomowych. 
od 25.V do 

15.VII. 2021 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
4  Terminarz powinien zostać upubliczniony najpóźniej 15 miesięcy przed datą złożenia pracy 

dyplomowej w dziekanacie.  

 


