UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
INSTYTUT FILOZOFII
15-420 Białystok, ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
tel.: 85 745 71 01, e-mail: if@uwb.edu.pl

OBRONY 2021/2022
Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego (obrony) studenci zobowiązani są do:
- zamieszczenia pracy w APD wraz ze stroną tytułową i spisem treści: 1) w formacie PDF – rodzaj
załącznika „praca”, 2) w postaci pliku edytowalnego – rodzaj załącznika „inny” --- zgodnie z
instrukcją: https://filozofia.uwb.edu.pl/images/APD_-_instrukcja_dla_student%C3%B3w.pdf
- wprowadzenia do APD skanu podpisanego oświadczenia:
https://filozofia.uwb.edu.pl/images/O%C5%9Bwiadczenie_APD.pdf
- poinformowania promotora i recenzenta o wykonaniu powyższych kroków
Zgodnie z Zarządzeniem nr 38 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2020r. pisemne
prace dyplomowe przechowywane są wyłącznie w postaci elektronicznej w Archiwum Prac
Dyplomowych (APD). Nie trzeba drukować ani oprawiać pracy dyplomowej!
Zgodnie z Zarządzeniem nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r.
egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w formie zdalnej wyłącznie na uzasadniony wniosek
promotora lub studenta, za zgodą dyrektora instytutu. Wniosek o organizację egzaminu dyplomowego
w formie zdalnej musi zostać złożony najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem egzaminu.

I termin
1. Zgodnie z Regulaminem Studiów student ma obowiązek wprowadzenia pracy dyplomowej do APD
(status „Akceptacja danych przez promotora”) do końca sesji głównej, czyli do 5 lipca 2022 roku
2. Obrony prac dyplomowych w I terminie odbywać się będą do 12 lipca 2022 r.

II termin
1. Studenci, którzy nie złożą pracy dyplomowej w I terminie, mogą złożyć do końca sesji głównej, tj.
do dnia 5 lipca 2022 r., podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (w systemie APD
oznacza to status „Praca gotowa do obrony”) do końca sesji poprawkowej, czyli do 17 lipca 2022 r.
Podanie należy adresować do Dyrektor Instytutu Filozofii.
Musi ono zawierać opinię promotora (w postaci krótkiej adnotacji o treści „Popieram prośbę” i
podpisu).
Podanie należy złożyć w Sekretariacie ds. studenckich (czyli dziekanacie, p. 106)
2. Warunkiem obrony w II terminie jest wprowadzenie pracy dyplomowej do systemu APD (status
„Akceptacja danych przez promotora”) do 12 lipca 2022 r.
3. Obrony prac dyplomowych w II terminie odbywać się będą do 20 lipca 2022 r. (włącznie)
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Ważne!
Po 5 lipca 2022 roku podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej nie będą
rozpatrywane.
Nie istnieje możliwość obrony prac złożonych (status „Praca gotowa do obrony” w APD) po 17 lipca
2022 roku.
Studenci, którzy nie złożą pracy dyplomowej (lub podania o przedłużenie terminu jej złożenia) do 5
lipca 2022 r. – zgodnie z § 26, ust. 1, pkt. 3 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku –
zostaną skreśleni z listy studentów. Oznacza to konieczność powtarzania seminarium
licencjackiego/magisterskiego w kolejnym roku akademickim.

Suplementy
Informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów (dotyczące udziału w kołach naukowych i
organizacjach studenckich, odbytych stażów w ramach programu Erasmus+, wybitnych osiągnięć
artystycznych i sportowych itp. – dotyczy to aktywności studenta na Uniwersytecie w Białymstoku)
należy przesłać co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem obrony. Do maila wysłanego na
adres eskurska@uwb.edu.pl należy załączyć dokumenty (najlepiej skany) poświadczające aktywność
studenta oraz zdobycie dodatkowych umiejętności lub kompetencji.

