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Zasady i terminy składania prac końcowych
1.

Praca końcowa w ostatecznej wersji, zaakceptowanej przez promotora powinna zostać
złożona

przez

słuchacza

studiów

podyplomowych

w

wersji

papierowej

w 2 egzemplarzach (zbindowanych lub oprawionych w twardą okładkę, przy czym
zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych realizowanych na UWM w Olsztynie
twarda oprawa pracy końcowej nie może zawierać napisu praca dyplomowa, licencjacka
czy magisterska, może być jedynie bez tytułu lub z tytułem praca końcowa).
2.

Oprócz papierowej wersji pracy, słuchacz studiów podyplomowych składa również pracę
końcową w wersji elektronicznej na płycie CD (szt. 1). Płyta CD powinna zwierać
2 dokumenty: pracę końcową (zapisaną w programie Word) oraz prezentację
multimedialną (zapisaną w programie PowerPoint). Płyta powinna być podpisana
w następujący sposób: imię i nazwisko oraz tytuł pracy końcowej. Płyta musi być
przyklejona na końcu pracy, po wewnętrznej stronie okładki.

3.

Prezentacja multimedialna pracy końcowej powinna zawierać: temat, cel, hipotezę,
krótkie omówienie wyników badań oraz syntezę wniosków. Prezentacja powinna składać
się z 8-10 slajdów.

4.

Razem z pracą, słuchacz studiów podyplomowych składa podpisane oświadczenie
dotyczące udostępniania pracy końcowej. Druk oświadczenia dostępny jest na stronie
internetowej studiów pod adresem: www.uwm.edu.pl/wne/podyplomowe.php?nr=5.

5.

Do dokumentów, dołączyć należy również potwierdzenie dokonania opłaty za
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w wysokości 30 zł. Wpłaty należy
dokonać na konto bankowe UWM w Olsztynie:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.; nr konta 29 1030 1218 0000 0000 9113 2052

6.

Komplet wymienionych dokumentów można złożyć osobiście w sekretariacie Katedry
Makroekonomii, ul. Prawocheńskiego 19, pok. 205 lub u Kierownika Studiów, pok. 213,
można również przesłać pocztą na adres: Katedra Makroekonomii, ul. Prawocheńskiego
19, 10-720 Olsztyn.

7.

Komplet wymaganych dokumentów powinien wpłynąć do Katedry najpóźniej do dnia
16 maja 2016r. (poniedziałek).
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