Komunikat
w sprawie egzaminów dyplomowych

Na podstawie Rozdziału XIV, XV i XVI Regulaminu StSW ustala się co następuje:
Egzamin licencjacki:
1. Student trzeciego roku studiów I stopnia ma obowiązek:
- uiścić na bieżąco wszystkie opłaty związane ze studiowaniem,
- zdać indeks, kartę egzaminacyjną i kartę obiegową do Dziekanatu na dwa tygodnie przed
egzaminem,
- zdać 2 egzemplarze pracy dyplomowej (dwustronnie drukowane w miękkiej oprawie,
klejone, z opisanymi płytami CD w formacie WORD w każdym egzemplarzu) do
Dziekanatu w terminie na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu
dyplomowego, jest to termin nieprzekraczalny! Praca musi mieć pisemne
potwierdzenie przyjęcia przez promotora!
UWAGA! Bindowanych prac dziekanat nie będzie przyjmował!
2. Zgodnie z Regulaminem procedury antyplagiatowym STSW w Kielcach praca
dyplomowa może być skanowana w systemie antyplagiatowym przed złożeniem
w dziekanacie lub skanowana po złożeniu na wniosek Dziekana lub Recenzenta
Dla każdej wprowadzonej pracy system generuje raport.
Jeżeli:
- współczynnik podobieństwa 1 (frazy odnalezione w innych dokumentach) kształtuje się
w przedziale od 0% do 50%
oraz
- współczynnik podobieństwa 2 (dla limitu 25 słów) kształtuje się w przedziale od 0% do
5%
oraz
- system nie wykrył w pracy fragmentów tekstu dłuższych niż 50 słów jako identycznych z
innymi tekstami, praca zostaje uznana za samodzielną i może zostać dopuszczona do
obrony.
Jeżeli:
- współczynnik podobieństwa 1 przekracza 50% i/lub
- współczynnik prawdopodobieństwa 2 przekracza 5% i/lub

- system wykrył w pracy fragmenty tekstu dłuższe niż 50 słów jako identyczne z innymi
tekstami,
decyzję w sprawie dalszego postępowania podejmuje promotor.
3. Student, który nie przystąpi do egzaminu dyplomowego w wyznaczonym terminie
ma możliwość zdawania egzaminu w innym, wyznaczonym przez uczelnię terminie
nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty zakończenia studiów.
4. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, egzamin dyplomowy
powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym miesiąca od daty jej złożenia.
Nieprzystąpienie do egzaminu licencjackiego w wyznaczonych terminach skutkuje
skreśleniem z listy z możliwością (na wniosek studenta) powtarzania ostatniego roku.

Egzamin magisterski:
1. Student ostatniego roku studiów II stopnia ma obowiązek:
- uiścić wszystkie opłaty związane ze studiowaniem,
zdać
2
egzemplarze
pracy
magisterskiej
(dwustronnie
drukowane
w miękkiej oprawie, klejone, z opisanymi płytami CD w formacie WORD w każdym
egzemplarzu) do Dziekanatu w terminie na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem
egzaminu dyplomowego, jest to termin nieprzekraczalny! Praca musi mieć pisemne
potwierdzenie przyjęcia przez promotora!
UWAGA! Bindowanych prac dziekanat nie będzie przyjmował!
- zdać indeks, kartę egzaminacyjną i kartę obiegową do Dziekanatu na dwa tygodnie przed
obroną,
2. Zgodnie z Regulaminem procedury antyplagiatowym STSW w Kielcach praca dyplomowa
może być skanowana w systemie antyplagiatowym przed złożeniem w dziekanacie lub
skanowana po złożeniu na wniosek Dziekana lub Recenzenta.
Dla każdej wprowadzonej pracy system generuje raport.
Jeżeli:
- współczynnik podobieństwa 1 (frazy odnalezione w innych dokumentach) kształtuje się
w przedziale od 0% do 50%
oraz
- współczynnik podobieństwa 2 (dla limitu 25 słów) kształtuje się w przedziale od 0% do 5%
oraz
- system nie wykrył w pracy fragmentów tekstu dłuższych niż 50 słów jako identycznych
z innymi tekstami, praca zostaje uznana za samodzielną i może zostać dopuszczona do obrony.

Jeżeli:
- współczynnik podobieństwa 1 przekracza 50% i/lub
- współczynnik prawdopodobieństwa 2 przekracza 5% i/lub
- system wykrył w pracy fragmenty tekstu dłuższe niż 50 słów jako identyczne z innymi
tekstami,
decyzję w sprawie dalszego postępowania podejmuje promotor.

3. Student, który nie przystąpi do egzaminu dyplomowego w wyznaczonym terminie
ma możliwość zdawania egzaminu w innym, wyznaczonym przez uczelnię terminie
nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty zakończenia studiów.
4. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, egzamin dyplomowy
powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym miesiąca od daty jej złożenia.
Nieprzystąpienie do egzaminu magisterskiego w wyznaczonych terminach skutkuje
skreśleniem z listy z możliwością (na wniosek studenta) powtarzania ostatniego roku
(semestru).

