
 

 
WSP wpisana do wykazu uczelni niepublicznych pod nr 354 dnia 22.01.2009 r. 

WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
im. Księcia Kazimierza Kujawskiego 

  

Zarządzenie nr 5 /2022 
Dziekana Wydziału Nauk Stosowanych 

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im Ks. Kazimierza Kujawskiego  
z dnia 07.03.2022 roku 

 

w sprawie egzaminów dyplomowych w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 
 

Działając na podstawie Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im.  Księcia 

Kazimierza Kujawskiego zarządzam, co następuje: 

§ 1  

W semestrze letnim w roku akademickim 2021/22 egzamin dyplomowy dla studentów III roku  

kierunku „kryminologia” oraz III roku kierunku „administracja” odbędzie się w następujących 

terminach: 

- I. termin: 12 czerwca 2022 roku 

- II. termin: 30 września 2022 roku 

 

§ 2  

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest złożenie dokumentów do obrony w 

wymaganym terminie - zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 
W Dziekanacie Wydziału należy złożyć:  
 
- jeden egzemplarz pracy dyplomowej napisanej zgodnie z Regulaminem Zasad Dyplomowania, 

wydrukowany jednostronnie i oprawiony w twardą okładkę oraz jeden egzemplarz pracy zapisany na 

płycie CD w formacie elektronicznym (Word i PDF), który pozostaje w Uczelni, w aktach osobowych 

studenta (oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy oraz o zgodności wersji papierowej z wersją 

elektroniczną pracy umieszczone trwale w pracy na końcu);   

 

- na naklejce płyty CD oraz na kopercie powinny być umieszczone informacje: nazwa uczelni, nazwa 

wydziału, imię i nazwisko autora pracy, podpis autora, nr albumu, nazwisko i imię oraz stopień 

naukowy promotora, podpis promotora; 

 

- zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów i programie nauczania oraz 

studenckich praktyk zawodowych, przewidzianych w programie (wypełniona Karta Okresowych 

Osiągnięć Studenta, uzupełniony indeks); 

 

- uzyskanie oceny pozytywnej z pracy dyplomowej od promotora i recenzenta (ocena recenzenta po 

złożeniu pracy w dziekanacie); 

 

- rozliczenie karty obiegowej z biblioteki; 

 

- uregulowanie opłat za studia, włącznie z ostatnią ratą czesnego oraz opłatą za dyplom ukończenia 

studiów. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

 

 



 
WSP wpisana do wykazu uczelni niepublicznych pod nr 354 dnia 22.01.2009 r. 

Załącznik nr 1 do zarządzenia  nr 5/2022 Dziekana WSP w Inowrocławiu z dnia  

7 marca 2022 r. w sprawie egzaminów dyplomowych w semestrze letnim w roku akademickim 

2021/2022 

Termin złożenia w dziekanacie dokumentów 

do obrony 

Termin egzaminu dyplomowego 

do 5 czerwca 2022 roku 12 czerwca 2022 roku 

 
 
do 23 września 2022 roku 

 
 
30 września 2022 roku 

 

 


