
Informacja o procesie dyplomowania w okresie od 1.06.2020 do 30.10.2020 
opracowana na podstawie: 

Zarządzenia Rektora nr 56 z 2020r.  
oraz Komunikatu nr 2 z 2020 r. Dziekana ds. Studenckich 

Harmonogram prac: 

10.05.2020 Promotorzy przesyłają do dziekanatu tematy prac dyplomowych 
Rady kierunku opracowują wykaz recenzentów dla kierunku studiów 

20.05.2020 Dziekan ds. studenckich określi w komunikacie w sprawie składania prac 
dyplomowych procedurę składania pracy do dziekanatu 

30.05.2020 Prodziekani ds. studenckich przekazują do dziekanatu wykaz recenzentów 
przydzielonych do poszczególnych prac dyplomowych 

8.06.2020 – 17.07.2020 
W tym okresie odbywają się egzaminy dyplomowe, tj. do przerwy wakacyjnej  

10.06.2020 Podstawowy termin złożenia pracy dyplomowej do dziekanatu dla studentów I 
stopnia  

25.06.2020 Podstawowy termin złożenia pracy dyplomowej do dziekanatu dla studentów II 
stopnia 

18.07.2020 – 31.08.2020 
Przerwa wakacyjna, w tym okresie nie odbywają się egzaminy dyplomowe  

01.09.2020 Wznowienie przeprowadzania egzaminów dyplomowych po przerwie wakacyjnej  

30.09.2020 Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej do dziekanatu dla studentów I i II 
stopnia 

Warunki złożenia pracy w dziekanacie 

Student składa pracę dyplomową w odpowiednim  dziekanacie po  uzyskaniu  zaliczenia  wszystkich 
przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz po uzyskaniu zgody promotora (promotor 
akceptuje pracę) i rozliczeniu zobowiązań finansowych. 

Recenzje prac dyplomowych 

Recenzje pracy dyplomowej wykonywane są 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. 

Przebieg egzaminu dyplomowego 

Egzamin dyplomowy odbywa się przed trzyosobową komisją wyznaczoną przez prodziekana ds. 
studenckich. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:  przewodniczący,  promotor  oraz  recenzent  
pracy  dyplomowej. Egzamin  dyplomowy  jest  prowadzony  w  formie  ustnej  i  polega  na  
udzieleniu  odpowiedzi na pytania zadawane przez komisję.  
Egzamin  dyplomowy  obejmuje  trzy  pytania pozwalające zweryfikować poziom uzyskania efektów 
uczenia się dla kierunku, tj.: 



a) pytanie pierwsze sformułowane  przez  przewodniczącego  komisji,  który zadaje pytanie 
szczegółowe z zagadnienia obejmującego treści realizowane w ramach specjalności,  

b) pytanie drugie sformułowane  przez promotora, dotyczyć  powinno części teoretycznej pracy 
dyplomowej w odniesieniu do efektów uczenia się określonych dla kierunku, 

c) pytanie trzecie sformułowane przez recenzenta, dotyczyć powinno wyników badań i ma na celu 
weryfikację  kompetencji  społecznych,  w  szczególności  w  zakresie  prowadzenia  badań 
naukowych.   Student   powinien określić sposób  przeprowadzenia badań, uzasadnić  dobór 
zastosowanych metod badawczych oraz przedstawić wnioski wynikające z badań.  
Egzamin w zakresie pytania drugiego i trzeciego może też obejmować prezentację istotnych 
osiągnięć z pracy dyplomowej. 

Terminy egzaminu dyplomowego 

Terminy egzaminów dyplomowych oraz skład komisji ustala prodziekan ds. studenckich w terminie 
do 14 dni od daty złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie. Egzamin  dyplomowy  powinien  się  
odbyć  w  terminie  nieprzekraczającym  miesiąca od daty złożenia pracy (z wyłączeniem 18.07.2020 – 
31.08.2020). Egzaminy dyplomowe odbywają się od poniedziałku do piątku. O  terminie  egzaminu  
dyplomowego  student,  promotor  i  recenzent  informowani są poprzez  system APD.  

 

 

 


