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R-B-SOP.014.1.204.2020 

ZARZĄDZENIE NR 204/2020 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 20 listopada 2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 66/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu w sprawie realizacji procesu dyplomowania w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

 

§ 1 

W załączniku nr 6 Zarządzenia Rektora nr 66/2020 wprowadza się następujące zmiany: 

w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

Terminy egzaminów dyplomowych oraz skład komisji ustala Prodziekan ds. Studenckich, a w Filii -Prodziekan Filii. 

Student jest informowany o terminie egzaminu dyplomowego i składzie komisji nie później niż na 7 dni przed 

egzaminem. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta egzamin dyplomowy może się odbyć  

w terminie krótszym niż 7 dni od daty złożenia pracy. 

w § 3 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

Recenzje pracy dyplomowej wykonywane są wyłącznie w systemie elektronicznym APD i powinny być wykonane 

najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. W przypadku egzaminu 

zaplanowanego na poniedziałek, recenzja powinna być wykonana w systemie najpóźniej w piątek poprzedzający 

termin egzaminu. Recenzje prac dyplomowych są wykonywane w języku polskim dla prac przygotowanych  

w j. polskim oraz w j. angielskim dla prac przygotowanych w j. angielskim. 

w § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

Listy zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym są jawne i na stronie internetowej Uczelni muszą 

ukazać się przynajmniej na 3 miesiące przed terminem złożenia pracy dyplomowej przez studenta. 

w § 4 ust. 7 punkt b) otrzymuje brzmienie: 

studia drugiego stopnia (z wyłączeniem studiów EMBA) – Lista zagadnień obowiązujących na egzaminie 

dyplomowym obejmować będzie 40 zagadnień, w tym 2 zagadnienia z „Przedmiotów podstawowych – 

obowiązkowych” (sekcja 1 w programach studiów tj. Metodologia badań naukowych) i 38 zagadnień z przedmiotów 

kierunkowych.  

w § 5 otrzymuje brzmienie: 

Zasady przeprowadzanie egzaminów dyplomowych opisane w niniejszym Załączniku wchodzą w życie z dniem 

podpisania i mają zastosowanie do egzaminów dyplomowych przeprowadzonych od dnia 1 marca  2021 r. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

           

           Rektor 

 

 

                                                                                                                            Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 


