
OBRONA* 2021 - Informacje dla Studenta  

*żeby przystąpić do obrony trzeba zaliczyć ostatni semestr studiów (wszystkie oceny wpisane w USOS, 

a ewentualne braki/nieścisłości należy jak najszybciej zgłaszać bezpośrednio do Nauczycieli) 

Co zrobić , żeby przystąpić do obrony: 

 Sprawdzić temat pracy dyplomowej w APD – błędy natychmiast zgłosić w Dziekanacie. 

 Wpisać temat pracy w języku angielskim oraz po polsku streszczenie i słowa kluczowe. 

 Przed wgraniem pracy do APD, sformatować plik zgodnie z zasadami obowiązującymi na WE 

(schemat: strona tytułowa/pusta strona/spis treści/streszczenie/wstęp/ dalsza treść…). 

 Wgrać ostateczną, dobrze sformatowaną wersję pracy do APD celem badania anty-

plagiatowego (zleca Promotor), do obrony można przystąpić po zaakceptowaniu pracy przez 

Promotora (5 etap w APD). 

 Wydrukować, podpisać i przesłać mailem na adres swojego Dziekanatu: 

Oświadczenie z APD (na własnym koncie mała ikonka w zakładce Informacje o pracy/przy 

Autorze). 

Co dalej z pracą: 

W roku akademickim 2020/2021 nie jest wymagana wersja papierowa pracy.  

Na własne potrzeby Student może pobrać i wydrukować pracę dyplomową z systemu APD (zakładka 

Pliki/ikonka „Wersja do druku”, nie może ona być klikana kilkukrotnie, każde kliknięcie to inne numery 

kontrolne w systemie). 

Co zrobić, żeby uzyskać dyplom: 

 zdjęcia do dyplomu (4 sztuki o wymiarach 4,5x6,5 cm, jedno podpisane ołówkiem) 

 podpisane Oświadczenie z APD (oryginał) 

 dowód opłaty za dyplom na indywidualne konto studenta (60,00 zł) - dotyczy TYLKO 

PIERWSZEGO STOPNIA  

przesłać pocztą tradycyjną do Dziekanatu właściwego kierunku na 3 dni przed obroną  

na adres: 

Dziekanat Wydziału Ekonomicznego 

UMCS w Lublinie 

Pl. M. C. Skłodowskiej 5 

20-031 Lublin 

 

Na kopercie należy obowiązkowo dopisać kierunek, stopień i formę studiów np.: 

Ekonomia 1 stopień stacj., FIR 2 stopień niestacj. 

 

Odbiór dyplomu: 

Dyplom jest wydawany w ciągu ok. 1 miesiąca od obrony, w systemie USOSweb należy sprawdzać 

pole: Odbiór dyplomu od dnia.  

Ze względu na ograniczenia związane z Covid-19 odbiór dyplomu jest możliwy po wcześniejszej 

rejestracji w systemie kolejkowym: https://dziekanat.strongsoft.pl 

https://dziekanat.strongsoft.pl/

