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w sprawie: archiwiżowania p'rac'.dyplo toqych . .:- ::

Na podstawie trt. 66 ust. ust. 2 ustawy z dnta}7 lipca2005 roku Prawo o szkolnictwie
wr'zsął.m. (Dz. U..Nr 164, paz. 1365 ż pózniejsąrrri zniarra$i) i w zryiągĘu z $ 36 ust. 1

Reguląmipu studiów ustala się następująpy tryt archiwizacji prac dyplomowych w Akadernii
Pedagogicznej w Krakowie:

'$1
1. Wb właściwym dla kieruŃu studiów oł"mnucie student winircn zarejeshowac dwa

egzempLarze pisemnej pracy dyplomowej (dla promotora i recenzenta) przygotowanej
zgodnie z zaleceńami promolora oraz archiwalny egzemp|arz ptacy ptzlgotowany
zgodniez $ 2niniejszego zsnta.

f . Student ma obowią-zek ńożentaw dziekanacie pracy dyplomowej w wersji elekfonicznej
przygotowanej zgodnie z wylrrogami okeślonym w $ 3 ust. 1 niniejszego zarzaydzrnta

s2
,1. Egzemplatzarchiwalny pracy dyplomo*"J 3.*t to wydnrk fusmFuterowy ptzeanacrsny do

przechowywania w .Archiwrrm Uczelni i powinien zawierac wszystkie załącantki
a ponadto iqnręn być przygotowany zgodni e z rnfejpodanymi wymogami:

- rcdzaj czcionki: TimesNewRomaĄ
- ro'.*iar. czcionki: nie większy nlż !2 pt,
- formatA-4,
- wydruk dwustronny (dotyczy p1ac polvyżej 50 sfuon).

2. Na sfoonie tytułowej winny byó umireszczone nizej wy:4ienione elemenĘ, z zachowaniem
podanej kolejności (lłzór 4w1$nr I) :.

- nazwauczelniw,.{ziału i ińst5rĘfu/k.atedry) .

- nazwa kierunku/specjalności sfudiów,
- imię i nazwisko autoraPrrcY,
- tJ,tuł PmcY,. imię i nazwisko promotora"
- miejsę i rok napisania pracy.

3. wprzypadi<ugdy pracinapisana iastąła wjęzykuobcymwinna rawieraśdwiestrony
tytrrłowe.zgodne z yry"g'ry określonymi w ust 2:

- pierwsza w języku w którym praca została napisana'
druga w jęryku polskim,

oraz dodatkowo streszczenie w języku polskim zawarte maks1malnie na jednej stronie.

4. W egzempl a.rzach archiwalnych pracy autor ma obowią.zek umieścić na osobnej shonie,
na końcu P.facy' oświadczenie o samodzielnym nąpisaniu pracy i nienaruszeniu ustawy
o praryie autorskim i prawach pokrewnych (wzór _ zalągzrik numer 2).

5. Na ostatniej stronie egzemp|arza, archiwalnego pracy promotor winien potwierdzić
ptz'yjęcie pracy poprzez umieszczenie adnotacj i ,Btacaplzy1ęta'' wraz z datai podpisem .



:at.i.rrit".: ',iJ ,."i]

$3
1. Wersja ęlekfroniczna pracy dyplor.nowej"powinna zoslać przygotowma.lwnastfl)ująpy

sposób:
- praca winna byó :'*rpis?9a w całości w jedn1m pliku na nośniku elektronicanym

(CDiDVD) w fonnacie PDF;
- każda pł')rta CD/DVD polvihna zostać, opisana w pvezlraszony.m. do tego miejso11

:3: w opisie na|eĘ umieśció: qnię i nazwisko autora" numer albuqrł
kierunek/specj alność studiów oraz rok obrony,

- płytapowinna byÓ oddana wyłąpznie wpapierowej kopercie.

2. Do wersji elektronicarej pracy d.yplonrowej powinno zostaś dołągzone pisemne
potwieidzenie promotora stwier,dzające zgodność zapisu na nośniku eiekbonicanym
z wersjąwydrukowanąpracy ( wzór . załwzrrk numer 3 ).

3' Przekazanie wersji elektoniczrrej przez dnekanaty do Archiwum Uczelni odbywa się
według list zbiorcrych"

$4
Po obronie pracy dyplomowej dwa egzemplarze sązwracane studentowi.

$s
Z,aru$zente wchodzi w Ęcie z dnięm ogłoszenia z mocą od 1 paździenrika 2008 roku
i obowiryuje studentów od roku akademickiego 2008i2009.
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