
Komunikat Prorektora ds. kształcenia AEH w Warszawie 

z dnia 15 października 2020 roku 

w sprawie terminów złożenia pracy dyplomowej do obrony  

w roku akademickim 2020/2021  
 

Szanowni Studenci ostatniego roku studiów w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej 

w Warszawie, 

W roku akademickim 2020/2021 będą obowiązywać dwa terminy złożenia pracy dyplomowej 

do obrony: 

1) do dnia 30 czerwca 2021 roku włącznie, dla osób planujących przystąpienie do obrony 

pracy dyplomowej w okresie od 8 do 15 lipca 2021 roku; 

2) do dnia 15 września 2021 roku włącznie, dla osób planujących przystąpienie do 

obrony pracy dyplomowej w okresie od 23 do 30 września 2021 roku. 

Przez dzień złożenia pracy dyplomowej do obrony rozumie się datę zarejestrowania przez 

Biuro Obsługi Studenta oraz system informatyczny uczelni przyjętej i ocenionej przez 

promotora pracy dyplomowej wraz z zaakceptowanym przez promotora raportem z 

Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) – w tym przypadku daty graniczne to dni 30 

czerwca 2021 roku oraz 15 września 2021 roku. 

Za dzień złożenia pracy dyplomowej do obrony NIE UWAŻA SIĘ daty przekazania 

promotorowi pracy dyplomowej do oceny. Należy pamiętać, iż każdy promotor samodzielnie 

ustala ostateczne terminy przekazywania mu do sprawdzenia poszczególnych części i/lub 

całości pracy dyplomowej. 

Oceniona przez promotora praca dyplomowa wraz z raportem antyplagiatowym, która została 

zarejestrowana w Biurze Obsługi Studenta oraz w systemie informatycznym uczelni, jest 

przekazywana następnie do recenzji. Po otrzymaniu i zarejestrowaniu przez uczelnię 

pozytywnej recenzji pracy dyplomowej jest wyznaczany przez właściwego dziekana kierunku 

studiów termin obrony i egzaminu dyplomowego we wskazanych wyżej okresach. 

Proszę także pamiętać, że w okresie od dnia 16 lipca do dnia 3 września 2021 roku 

przewidziana jest przerwa wakacyjna, podczas której nauczycielom akademickim przysługuje 

urlop wypoczynkowy.  Dlatego w tym okresie promotorzy nie mają obowiązku świadczenia 

pracy, sprawdzania prac dyplomowych, ani udzielania odpowiedzi na e-maile studentów. 

Jednocześnie informuje się, iż w przypadku niezłożenia w Biurze Obsługi Studenta i systemie 

informatycznym uczelni ocenionej przez promotora pracy dyplomowej wraz z raportem JSA 

w ostatecznym terminie dnia 15 września 2021 roku lub niezłożenia egzaminu dyplomowego 

do dnia 30 września 2021 roku, student zostanie skreślony z listy studentów lub skierowany 

na swój wniosek na powtarzanie ostatniego roku studiów, z tytułu czego będzie zobowiązany 

ponosić opłatę. 

/-/ prof. AEH dr hab. Piotr Szczepankowski 

Prorektor ds. kształcenia 

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 


