
10.1.ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH 

NA WYDZIALE NAUK O ZWIERZETACH I BIOGOSPODARKI W ROKU 

AKADEMICKIM 2020/2021     w  formie  tradycyjnej 

 

 

I. Czynności niezbędne do wykonania przed egzaminem dyplomowym - w formie 

tradycyjnej 

1. Indeksy nie będą wymagane do egzaminu dyplomowego.  

2. Student dostarcza elektroniczną wersję pracy opiekunowi, który przeprowadza procedurę 

antyplagiatową za pośrednictwem JSA – Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 

Opiekun pobiera i drukuje raport ogólny w postaci pdf, na którym uzasadnia 

dopuszczenie lub niedopuszczenie studenta do obrony pracy dyplomowej, podpisuje i 

przekazuje go do Dziekanatu. 

3. Student dostarcza do Dziekanatu pracę dyplomową podpisaną przez opiekuna (kolorowy 

egzemplarz pracy w oprawie miękkiej, wydrukowany dwustronnie) wraz z wersją 

elektroniczną, prezentację oraz elektroniczne zdjęcie do dyplomu. 

4. Praca dyplomowa może być przyjęta w Dziekanacie pod warunkiem uzyskania przez 

studenta absolutorium, tj. uzyskał pozytywne oceny ze wszystkich zaliczeń i egzaminów 

objętych programem studiów, potwierdzonym w systemie Bazus. 

Student przesyła pracę w wersji elektronicznej drogą mailową do recenzenta. 

5. W przypadku pozytywnego wyniku sprawdzenia pracy w JSA, Dziekan wyznacza termin 

egzaminu uwzględniający dzień i dokładną godzinę jego rozpoczęcia. Harmonogram 

egzaminów dyplomowych dostępny jest na stronie Wydziału. Opiekun i recenzent 

zobowiązani są do wypełnienia formularza oceny stanowiącej recenzję i opinię pracy. 

Podpisaną recenzję i opinię w formie tradycyjnej należy przekazać do Dziekanatu 

najpóźniej 1 dzień przed egzaminem.   

6. Karty obiegowe przesyłane są przez Dziekanat do odpowiednich jednostek (Biuro Karier, 

Biblioteka, Administracja Domów Studenckich). Jednostkę, w której student wykonuje 

prace dyplomową podbija we własnym zakresie. Studenci, którzy nie uzyskają 

poświadczenia na karcie obiegowej, są zobligowani wyjaśnić sprawę indywidualnie 

(telefonicznie, drogą mailową) w odpowiednim dziale i Dziekanacie.  

7. Każda wizyta studenta w Dziekanacie powinna być zgłoszona dzień wcześniej 

(telefonicznie lub e-mail). 

  

 

II. Egzamin dyplomowy w roku akademickim 2020/2021 - w formie tradycyjnej  

 

1. Student wypełnia wniosek przystąpienia do egzaminu dyplomowego w formie 

tradycyjnej (Załącznik nr 1).  

2. Dzień przed egzaminem student pobiera ze strony wydziałowej ankietę aktualnego 

stanu zdrowia (Załącznik nr 2). Ankietę należy wypełnić i dostarczyć na egzamin 

dyplomowy. 

3. Egzamin dyplomowy będzie przeprowadzony z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Członkowie Komisji 

zajmują miejsca z zachowaniem dystansu społecznego, zabezpieczając nos i usta oraz 

korzystając z rękawiczek ochronnych.  



4. Dyplomant przybywa na egzamin w wyznaczonym terminie zabezpieczony w 

maseczkę ochroną oraz rękawiczki, nie wcześniej niż 30 minut przed określoną 

godziną. 

5. W sytuacji, gdy stan zdrowia studenta uniemożliwia mu przybycie na egzamin w 

wyznaczonym terminie, co jest potwierdzone stosownym oświadczeniem medycznym, 

Dziekan wyznacza kolejny termin egzaminu.  

6. Dyplomant zajmuje miejsce z zachowaniem dystansu społecznego, pozostając w 

maseczce i rękawiczkach ochronnych. 

7. Dyplomant referuje temat i główne założenia swojej pracy dyplomowej, zostaje 

zapoznany z recenzjami oraz odpowiada na pytania dotyczące swojej pracy. Następnie 

przystępuje do egzaminu dyplomowego.  

8. Po zakończeniu egzaminu student opuszcza pomieszczenie. Komisja dyskutuje nad 

przebiegiem egzaminu i ustala ocenę końcową; członkowie Komisji podpisują wszystkie 

dokumenty.  

9. Po zakończeniu obrad Komisji, Przewodniczący informuje studenta o wyniku egzaminu 

dyplomowego.  

10. Dyplomant skierowany przez Wojewódzki Inspektorat Sanitarny na kwarantannę może 

odbyć egzamin dyplomowy w formie zdalnej, przy czym członkowie komisji przebywają 

na terenie Uczelni. Obowiązują zasady jak Instrukcji 1 (INSTRUKCJA WERYFIKACJI 

EFEKTÓW UCZENIA NA WYDZIALE NAUK O ZWIERZĘTACH I 

BIOGOSPODARKI0, pkt. 3. 

 

 

 

Uwagi!!! 

  

1.    Do Dziekanatu może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przyjść studenci i nauczyciele oraz inni pracownicy, 

którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w 

warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.  

2.    Każda osoba przychodząca do Dziekanatu musi mieć zasłonięte usta i nos maską oraz 

zdezynfekowane ręce płynem znajdującym się przy wejściu do budynku. 

3.    Po załatwieniu sprawy student niezwłocznie opuszcza budynek. 

 

 

 


