
 

Dyplomy licencjackie – rok akademicki 2014/2015 

studia stacjonarne  

 
Obrony dyplomów licencjackich na kierunku Sztuka Mediów odbędą się  

27 i 28 czerwca (poniedziałek, wtorek) 2016 r. godz. 10
00

. 

 

Przed obroną dyplomu należy: 

 złożyć w Dziekanacie do dnia 17 czerwca (piątek) 2016 r.: 

 kartę gotowości do obrony dyplomu (podpisy promotorów i poświadczenie z Działu 

Nauczania), 

 analityczny opis dzieła + płytę CD/DVD zawierającą pracę praktyczną i analityczny 

opis dzieła (płyta wklejona na ostatniej stronie). 

Prace należy przygotować w dwóch egzemplarzach: jeden – strona tytułowa z oceną, drugi – 

strona tytułowa bez oceny. 

W pracy muszą znaleźć się 2 oświadczenia: 1. studenta dotyczące praw autorskich,  

2. promotora. 

 złożyć w Dziekanacie najpóźniej do dnia 23 czerwca (czwartek) 2016 r. wypełniony 

indeks i kartę egzaminacyjną, 

 złożyć w Dziale Nauczania (aby uzyskać podpis na karcie gotowości): 

 wypełnioną kartę dyplomanta, 

 dowód wpłaty dokonanej na konto nr 83 1240 6247 1111 0000 4974 1652 w wysokości  

o 60 zł w przypadku dyplomu i odpisów w j. polskim, 

o lub 100 zł w przypadku dyplomu w j. polskim i odpisów w j. polskim  

i j. obcym, 

 fotografie w formacie 4,5 cm x 6,5 cm (4 szt. lub 6 szt.): 

o dyplom w j. polskim: 4 fotografie, 

o dyplom w j. polskim i odpis w j. obcym: 6 fotografii. 

Wszystkie druki do pobrania w Dziekanacie 
 

Promotorzy prac praktycznych:  

prof. Andrzej J. Jaroszewicz, prof. Grzegorz Kowalski, prof. Krzysztof Olszewski, dr hab. Prot 

Jarnuszkiewicz prof. ASP, dr hab. Tomasz Myjak, dr hab. Maria Pyrlik, dr hab. Paweł Susid,  

dr hab. Ewa Ziobrowska prof. ASP, dr Ewa Bobrowska, dr Katarzyna Stanny. 

 

Na kierunku Sztuka Mediów licencjacką pracę dyplomową można przygotować  

ze specjalności: animacja, fotografia, intermedia, multimedia, przestrzeń audiowizualna, 

przestrzeń malarska, realizacja obrazu, sztuka mediów. 

 

Aby odebrać dyplom należy złożyć w Dziale Nauczania: 

 wypełnioną kartę obiegową,  

 oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


