
EGZAMIN DYPLOMOWY 
         ( MAGISTERSKI, INŻYNIERSKI, LICENCJACKI)  

Osoba przystępująca do egzaminu dyplomowego zobowiązana jest do dokonania następujących 
formalności:  

1. Sprawdzić w USOSIE kompletność zaliczeń, czy wszystkie oceny z danego semestru 
zostały wpisane.  

2. Dostarczyć do Dziekanatu pracę dyplomową /magisterską/inżynierską/ licencjacką/.  
Pracę dyplomową składa się w trzech egzemplarzach oprawionego wydruku 
komputerowego (w tym dwa egzemplarze- twarda oprawa, wydruk jednostronny, jeden 
egzemplarz archiwalny bindowany, oprawiony w cienką oprawę, wydruk dwustronny). 
Według Zarządzenia Nr 15/2019 Rektora Uniwersytetu Rolniczego z dnia 10 kwietnia 
2019r w sprawie procedur składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów UR. 

3. Złożyć dodatkowo:
- kartę obiegową, obecnie obowiązuje karta obiegowa w formie elektronicznej. Student 
nie musi osobiście wypełniać wersji papierowej; 
- kartę indywidualnych osiągnięć studenta, (dotyczy każdego studenta – w zakresie 
osiągnięć dydaktycznych należy wpisać udział w praktykach zawodowych i dyplomowych 
(wymiar, miejsce), w przypadku osiągnięć naukowych, sportowych oraz organizacyjnych 
należy dostarczyć potwierdzenie w postaci dyplomu, zaświadczenia etc.; 
- Studenci, którzy rozpoczęli studia od 1.10. 2018 roku, oraz którzy wznowili studia 
od roku akademickiego 2019/2020 i później otrzymują bezpłatnie:
 oryginał dyplomu wraz z suplementem do dyplomu 
 2 odpisy dyplomu i suplementu w języku polskim lub
 odpis dyplomu i suplementu w języku polskim i 1 odpis dyplomu i suplementu w 

tłumaczeniu na język obcy na podstawie wniosku złożonego do  dnia ukończenia 
studiów;  

Numery kont na które należy dokonać opłat za wydanie dodatkowego, odpłatnego 
egzemplarza dyplomu i suplementu w języku obcym - dotyczy wniosków o wydanie 
dyplomu w języku obcym złożonych po terminie egzaminu dyplomowego
przelew bankowy na nr konta:  
55 1060 0135 1100 0009 9990 0202- studia stacjonarne,  
17 1060 0135 1100 0009 9990 0207- studia  niestacjonarne  

Opłaty za wydanie oraz za uwierzytelnianie dokumentów wynoszą: 
 4 zł— za wydanie indeksu; 
 20 zł: 
a) za wydanie odpisu:—dyplomu ukończenia studiów w języku obcym, suplementu do 
dyplomu w języku obcym, 
b) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów, suplementu do dyplomu; 
 22 zł — za wydanie legitymacji studenckiej; 
 26 zł za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, 

przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą. 



Za wydanie duplikatu legitymacji lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za 
wydanie oryginału. 

4. Wypełnić i złożyć ankiety: "Ocena Studiowania" i „Formularz zgody na udział w 
badaniach zawodowych losów absolwenta”. 

5. Wprowadzić do Elektronicznego Archiwum Prac Dyplomowych (APD) elektronicznej 
wersji pracy dyplomowej w formacie "PDF" oraz streszczenia pracy, słów kluczowych w 
języku polskim oraz tytułu pracy w języku angielskim.  

6. W dniu egzaminu dyplomowego należy dostarczyć wypełnioną i podpisaną ankietę 
COVID. 

UWAGA: Wszystkie druki oraz wzór strony tytułowej pracy dyplomowej są dostępne do 
pobrania na stronie internetowej Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt  
https://whibz.urk.edu.pl/prace_dyplomowe_dokumenty.html.


