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ZARZĄDZENIE Nr 3/2020 

Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 maja 2020 r. 

 

w sprawie organizacji egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020 

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 

2020 r. ustala się co następuje: 

§1 

Egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2019/2020 będą odbywały się wyłącznie z 

wykorzystaniem technologii informatycznych.  

§2 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk objętych 

programem studiów oraz uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej za pracę dyplomową 

§3 

1. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, najpóźniej 7 dni przed planowanym 

terminem egzaminu, student dostarcza do dziekanatu następujące dokumenty: 

a) jeden egzemplarz pracy dyplomowej wraz z załącznikami (drukowany dwustronnie 

z systemu APD wraz z numerami kontrolnymi stron przydzielonymi przez system 

APD, czcionką nie większą niż 12, z odstępami między wierszami nie większymi 

niż 1,5), oprawiony w cienki karton i papierowy grzbiet w kolorze miodowym, 

zgodnym z Systemem Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

b) oświadczenie o prawach autorskich i danych osobowych powinno znajdować się na 

ostatniej stronie oprawionej pracy dyplomowej (wzór oświadczenia do pobrania na 

stronie Wydziału Chemii https://chem.uni.wroc.pl/pl/dziekanat). 

c) zapis pracy na płycie CD w formacie DOC lub PDF: (opis płyty CD: imię i nazwisko 

studenta, nr albumu; opis koperty papierowej: Imię i nazwisko promotora, 

recenzenta oraz studenta, tytuł pracy dyplomowej). 

d) wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim o ile student jest zainteresowany 

otrzymaniem takiego odpisu 

e) 4 zdjęcia czarno-białe w stroju wizytowym, format 4,5 cm x 6,5 cm, jeżeli będzie 

odpis w języku angielskim to 5 zdjęć 

f) dowód wpłaty za dyplom w kwocie 60 zł, (opłatę należy dokonać na indywidualne 

konto studenta z zaznaczeniem wg przykładu: nazwisko i imię, dyplom WCH II 

stopień, nr albumu), odpis w języku angielskim dodatkowo 40 zł - dotyczy tylko 

studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 

2018/2019 

g) legitymacja studencka (zwrot dokumentu w dniu obrony z wyłączeniem studentów 

kończących studia pierwszego stopnia) 

h) dodatkowe informacje do suplementu; 

i) pierwsza strona pracy dyplomowej wydrukowana osobno 

j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy dyplomowej w ORPD 

(załącznik do Zarządzenia Nr 36/2018 z dn.06.04.2018 r.) 
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2. Dokumenty określone w ust. 1 można dostarczyć do Dziekanatu w następujący 

sposób: 

a) przesłać pocztą na adres: 

Wydział Chemii – Dziekanat 

Ul. F. Joliot-Curie 14  

50-383 Wrocław 

b) lub osobiście wrzucając zapakowane w kopertę lub teczkę dokumenty do kartonu 

przy portierni Wydziału Chemii (wejście dla studentów) w godzinach 8-14,  

§3 

W trakcie egzaminu niedopuszczalne jest korzystanie przez studenta z materiałów i 

programów ułatwiających odpowiedź na pytania egzaminacyjne lub korzystanie z pomocy 

osób trzecich. W przypadku naruszenia przez studenta zasad egzaminu, egzamin zostaje 

unieważniony i sprawa kierowana jest do Prodziekana ds. studenckich i podejmowane są 

kroki dyscyplinarne 

§4 

1. Egzaminy licencjackie odbędą się w następujących terminach: 

10.07.2020 godz. 10:00 

15.07.2020 godz. 10:00 

11.09.2020 godz. 10:00 

30.10.2020 godz. 10:00 

2. Student zapisuje się w Dziekanacie na wybrany termin telefonicznie lub mailowo.  

3. Egzamin jest przeprowadzony z wykorzystaniem przeglądarki internetowej (Mozilla 

Firefox, Google Chrome). Adresy strony internetowej dla kierunków: 

Chemia: https://zadania.chem.uni.wroc.pl/index.html 

Chemia medyczna: https://zadania.chem.uni.wroc.pl/index_med.html 

Chemia i toksykologia sądowa: https://zadania.chem.uni.wroc.pl/index_toks.html 

Logowanie: użytkownik – numer albumu 

Hasło: data egzaminu pisana w formacie RRRR-MM-DD 

4. Limit czasowy trwania egzaminu jest ustalony na jedną godzinę zegarową, po jego 

przekroczeniu egzamin uznaje się za nieważny. 

5. Dziekanat w terminie 7 dni od daty egzaminu przygotowuje protokoły do podpisania 

przez Komisję Egzaminu Licencjackiego 

§5 

1. Egzaminy magisterskie będą się odbywać w dni robocze w terminach od 15.06. do 

31.07.2020r. oraz od 01.09. do 15.09.2020r. 

2. Promotor drogą mailową zgłasza pracę dyplomową do obrony, podaje termin 

egzaminu i wskazuje Przewodniczącego Komisji Egzaminu Magisterskiego 

3. Wydrukowaną i podpisaną ocenę pracy dyplomowej promotor i recenzent dostarcza do 

Dziekanatu najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem egzaminu. Promotor 

https://zadania.chem.uni.wroc.pl/index.html
https://zadania.chem.uni.wroc.pl/index_med.html
https://zadania.chem.uni.wroc.pl/index_toks.html


3 

 

dostarcza również wygenerowany i podpisany raport ogólny z Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego (JSA).  

4. Egzamin magisterski jest przeprowadzony za pomocą MS Teams Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Student oraz członkowie Komisji muszą posiadać dostęp do komputera 

wyposażonego w kamerę i mikrofon z łączem do sieci Internet umożliwiający udział w 

wideokonferencjach oraz dostęp do portalu Office 365 Uniwersytetu Wrocławskiego 

5. Dziekanat przesyła drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji Egzaminu 

Magisterskiego recenzje pracy dyplomowej oraz raport z JSA. 

6. W dniu egzaminu Przewodniczący inicjuje spotkanie przez MS Teams z członkami 

Komisji Egzaminu Magisterskiego oraz studentem. Przebieg egzaminu jest 

rejestrowany poprzez program MS Teams a nagranie jest przechowywane przez 

Przewodniczącego przez 30 dni od daty egzaminu i potem kasowane. Wszystkie osoby 

biorące udział w egzaminie muszą być poinformowane o nagrywaniu i muszą wyrazić 

na nie zgodę. Członkowie Komisji Egzaminu Dyplomowego mogą przebywać w 

pomieszczeniach służbowych na Wydziale. 

7. Po przeprowadzeniu wszystkich części egzaminu, następuje rozłączenie z osobą 

dyplomowaną. Komisja na niejawnej części egzaminu ocenia odpowiedzi studenta, 

ustala ocenę z egzaminu dyplomowego i końcowy wynik studiów. 

8. Przewodniczący inicjuje połączenie ze studentem, ogłasza wynik egzaminu 

magisterskiego i decyzję o nadaniu tytułu zawodowego magistra oraz kończy 

nagranie. 

9. Protokół egzaminu magisterskiego wypełniany jest drogą elektroniczną w systemie 

APD. (Instrukcja wypełniania protokołu będzie udostępniona) 

10. Przewodniczący przekazuje do dziekanatu wypełniony i podpisany protokół 

egzaminacyjny. 

 
§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 


