
1. Wydruk i płyty CD 
Student zobowiązany jest do oddania u Pani mgr inż. Anna Wilk pok. 207 A-1 

kompletnej wersji pracy inżynierskiej: jednego, oprawionego egzemplarza w formie pisemnej 
oraz dwóch egzemplarzy w formacie PDF (wraz z rysunkami i załącznikami) na płytach CD 
najpóźniej 7 dni przed obroną.  

Płyty CD można kupić w „skrypciarni” naprzeciwko kiosku z gazetami (łącznik  
A1-C1). Płyty CD proszę starannie opisać pismem technicznym. Pliki na płycie CD proszę 
nazwać swoim imieniem i nazwiskiem (np. Jan Kowalski projekt.pdf,  
Jan Kowalski rysunek 01.pdf, Jan Kowalski załącznik 01.pdf, itp.). 

1a. Dodatkowy wydruk pracy inżynierskiej 
Dodatkowo proszę wydrukować pracę inżynierską – w układzie miniaturowym tj.  

4 strony na 1 stronie A4, dwustronnie i zszyć. Dotyczy to również części graficznej pracy. 
 

2. Druk oceny pracy inżynierskiej – opiekun  
Proszę pobrać druk oceny pracy inżynierskiej – opiekuna, uzupełnić wszystkie braki, 

miejsca wykropkowane oraz zmienić błędne nazwy (Katedra, Kierunek, Rok akademicki, 
Opiekun pracy, Temat pracy, Imię i nazwisko, Nr albumu) i przekazać (przesłać) do opiekuna 
pracy inżynierskiej. 
 

3. Druk oceny pracy inżynierskiej – recenzent  
Proszę pobrać druk oceny pracy inżynierskiej – recenzenta, uzupełnić wszystkie braki, 

miejsca wykropkowane oraz zmienić błędne nazwy (Katedra, Kierunek, Rok akademicki, 
Temat pracy, Imię i nazwisko, Nr albumu) i przekazać (przesłać) do opiekuna pracy 
inżynierskiej.  
 

4. Karta tytułowa pracy inżynierskiej 
Proszę pobrać druk karty tytułowej pracy inżynierskiej, w którym proszę uzupełnić 

wszystkie braki, miejsca wykropkowane oraz zmienić błędne nazwy (Katedra, Imię i 
nazwisko, Nr albumu, Kierunek studiów, Temat pracy inżynierskiej, Opiekun pracy 
inżynierskiej, rok akademicki) wydrukować dwustronnie, uzupełnić swoje podpisy i datę,  
a następnie załączyć jako stronę tytułową do pracy inżynierskiej.  

4a. Dodatkowa karta tytułowa pracy inżynierskiej 
Proszę wydrukować i uzupełnić jak wyżej dodatkową kartę tytułową pracy 

inżynierskiej. 
 

5. Raport z Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA) 
Proszę przypomnieć opiekunowi pracy o „przepuszczeniu” pracy przez system 

antyplagiatowy (OSA), wydruk i podpis raportu przez opiekuna.  
 

UWAGA 
Po skompletowaniu uzupełnionych i podpisanych wyżej wymienionych 

dokumentów (1-5) bardzo proszę je niezwłocznie złożyć u Pani mgr inż. Anny Wilk 
pok. 207 A-1. Wszystkie „luźne” dokumenty proszę włożyć do foliowej koszulki.  

Tylko prace kompletne będą przyjmowane i na tej podstawie będzie ustalany 
termin obrony. 
 

Obrona pracy inżynierskiej 
Obrony będą realizowane sukcesywnie o czym będę Państwa informował za 

pośrednictwem mojej strony WWW.  



Każdy z państwa ma maksymalnie 10 minut ma prezentację projektu. Po prezentacji 
przewidziany jest czas na pytania komisji egzaminacyjnej. 
 

Laptop 
Laptopa zapewniają prezentujący się studenci – proszę się zorganizować tak aby 

prezentacje następowały sprawnie i w reżimie czasowym.  
Proponuję zakupić sobie dla całego roku „prezenter” co znacząco ułatwia prezentacje.  
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