INFORMATOR  DLA  STUDENTÓW  KIERUNKU ADMINISTRACJA
SEMESTR  VI

Dotyczy  egzaminów dyplomowych w  roku  akademickim 2015/2016  (semestr letni – lipiec)

Zasady dyplomowania w Wyższej Szkole Ekonomiczno – Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka normuje Regulamin dyplomowania stanowiący załącznik do Zarządzenia  nr 13/2011 z dnia 30 września 2011 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach.  Regulamin jest dostępny w Dziekanacie WNSiP i na stronie www.wsehsk.home.pl

Dodatkowe  informacje dotyczące  egzaminów dyplomowych - lipiec 2016

·	Termin złożenia prac

-  w Dziekanacie WNSiP – kierunek Administracja   do 23 czerwca 2016 r. /czwartek/
-  u  promotora –  stosownie  wcześniej,  w  terminie  zgodnym  z  decyzją   promotora         

- Student  przygotowuje  prace  w  trzech  egzemplarzach

- Dwa egzemplarze (pierwszy  dla  promotora,  drugi  dla  recenzent) doręcza  promotorowi. Promotor może ograniczyć ilość egzemplarzy z dwóch do jednego 

- Trzeci  egzemplarz  pracy ( w sztywnych  okładkach ) z  podpisanym przez promotora oświadczeniem o  przyjęciu  pracy i załącznikami zgodnymi z Zarządzeniem nr 6/2005 Rektora WSEH  w Skierniewicach z dnia  18 stycznia 2005 roku, wraz z opisaną wersją elektroniczną pracy (płyta CD) należy  złożyć w  Dziekanacie  WNSiP.
 (Załączniki do pracy licencjackiej dostępne na stronie www.wsehsk.home.pl Kierunek Administracja –  zakładka egzaminy dyplomowe)

- Łącznie z pracą należy złożyć   indeks  i kartę  okresowych osiągnięć studenta

·	Terminy egzaminów dyplomowych
Studenci,  którzy do dnia 23 czerwca 2016 roku  złożą w  Dziekanacie: pracę dyplomową która zostanie oceniona na co najmniej ocenę dostateczną, indeks z kartą  okresowych osiągnięć studenta  z wszystkimi wymaganymi wpisami oraz kartę obiegową potwierdzającą uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Uczelni, będą  mogli  przystąpić do  egzaminów  dyplomowych  
w pierwszej połowie lipca 2016 r.  Dokładne  terminy egzaminów  zostaną  podane  w połowie czerwca 2016 r.

·	Karta  obiegowa
- Student  powinien  uregulować  wszystkie zobowiązania  wobec  Uczelni   potwierdzone   kartą   obiegową,   którą  należy   złożyć w Dziekanacie co najmniej  na trzy dni  przed  egzaminem  dyplomowym
- uregulować  zobowiązania  wobec  Biblioteki  WSEH
- razem  z  kartą  obiegową  należy  złożyć  5 zdjęć do  dyplomu, format 6,5 cm na 4,5 cm / na jasnym tle,  w eleganckim, wizytowym stroju  w stonowanych kolorach/ 






