
 

Zarządzenie Nr 6/2022  

Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 maja 2022 r. 

 

w sprawie organizacji egzaminów dyplomowych w roku akademickim 

2021/2022 

 

I. Zasady ogólne 

 
§1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk 

objętych programem studiów oraz uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej za pracę 

dyplomową. 

§2. Promotor najpóźniej 21 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego  

przekazuje do dziekanatu zgłoszenie obrony pracy dyplomowej zawierającej 

następujące informacje: 

a) imię, nazwisko i numer albumu studenta 

b) tytuł pracy dyplomowej  

c) imię i nazwisko recenzenta 

d) planowany termin egzaminu dyplomowego 

e) w przypadku prac magisterskich imię i nazwisko przewodniczącego komisji 

przeprowadzającej egzamin dyplomowy  

Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie https://apd.uni.wroc.pl/ (dostęp do 

formularza wymaga zalogowania). Zgłoszenie może mieć formę elektroniczną, 

przesłaną na adres dziekanat@chem.uni.wroc.pl 

§3. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, najpóźniej 7 dni przed 

planowanym terminem egzaminu w systemie APD muszą być wprowadzone kompletne 

dane dotyczące pracy dyplomowej: 

1) nazwa języka, którym napisana jest praca dyplomowa 

2) tytuł pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim 

3) streszczenie pracy w języku polskim i angielskim 

4) słowa kluczowe w języku polskim i angielskim 

5) wersja elektroniczna pracy dyplomowej przygotowana w postaci jednego pliku 

w formacie PDF. Nazwa pliku składa się ze skrótu nazwy Uniwersytetu 

Wrocławskiego, z cyfrowego kodu wydziału, z numeru albumu studenta, z roku 

umieszczenia pracy dyplomowej w systemie APD rozdzielone myślnikiem 

UWr-27-nr albumu-2022.pdf 

W przypadku gdy istnieją załączniki do pracy dyplomowej należy je 

wprowadzić do systemu APD w postaci spakowanego pliku (ZIP, RAR, 7Z, 

GZIP) z ww. nazwą  

6) zatwierdzone w APD oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej i 

możliwości udostępniania pracy  dla celów naukowych, badawczych i 

dydaktycznych. 

7) Ocena raportu podobieństwa, wygenerowanego z Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego 

8) Formularze oceny pracy dyplomowej (recenzje) wypełnione przez promotora i 

recenzenta  

INFORMACJE OKREŚLONE W PKT. 5-8 NIE SĄ SKŁADANE W FORMIE 

PAPIEROWEJ  

Instrukcje oraz wzory dokumentów dla studenta, promotora i recenzenta dostępne  

są na stronie https://apd.uni.wroc.pl/ (dostęp wymaga zalogowania) i  

https://chem.uni.wroc.pl/pl/archiwum-prac-dyplomowych  

https://apd.uni.wroc.pl/
https://apd.uni.wroc.pl/
https://chem.uni.wroc.pl/pl/archiwum-prac-dyplomowych


§4. W terminie 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego w 

dziekanacie (osobiście lub w skrzynce nr 145 na Wydziale Chemii) można złożyć: 

1) wniosek o wydanie dyplomu, suplementu w języku angielskim o ile student jest 

zainteresowany jego otrzymaniem 

2) dodatkowe informacje do suplementu (praktyki, stypendia, działalność w 

organizacjach studenckich i inne dodatkowe osiągnięcia w ramach studiów). W 

przypadku złożenia wniosku o suplement w języku angielskim należy również 

dostarczyć ich tłumaczenie 

§5. Protokół z egzaminu dyplomowego sporządzany jest w formie elektronicznej w 

systemie APD, członkowie komisji zatwierdzają protokół w systemie co skutkuje 

złożeniem poświadczenia elektronicznego jako równoważnego podpisaniu protokołu. 

Instrukcja dostępna jest na stronie https://apd.uni.wroc.pl/ (dostęp wymaga 

zalogowania) i https://chem.uni.wroc.pl/pl/archiwum-prac-dyplomowych  

II. Egzamin licencjacki 

§6. Egzaminy licencjackie odbędą się w następujących terminach: 

08.07.2022 godz. 10:00 

15.07.2022 godz. 10:00 

09.09.2022 godz. 10:00  

28.10.2022 godz. 10:00 

W przypadku dużej liczby zgłoszeń na dany termin egzaminu istnieje możliwość 

przeprowadzenie drugiej tury o godz. 12:00. 

§7. Student zapisuje się w dziekanacie na wybrany termin osobiście lub mailowo: 

dziekanat@chem.uni.wroc.pl 

§8. Informacja o egzaminie licencjackim. 

1) Egzamin składa się z 40 pytań testowych (jedna poprawna odpowiedź spośród 

czterech) losowanych z całej puli. Każdy student ma inny zestaw lecz liczba 

pytań z danego przedmiotu jest proporcjonalna do liczby punktów ECTS 

związanych z tym przedmiotem. Za każdą poprawną odpowiedź student 

otrzymuje 1 pkt. Można wracać do poprzednich pytań dopóki nie zakończy się 

egzaminu. 

2) Warunkiem zdania egzaminu dyplomowego jest udzielenie ponad 60% 

poprawnych odpowiedzi z 40 pytań wylosowanych z bazy pytań. 

3) Obowiązująca skala ocen z egzaminu dyplomowego: 

0-23 pkt - ndst (2.0) 

24-27 pkt - dost (3.0) 

28-30 pkt - dost+ (3.5) 

31-34 pkt - db (4.0) 

35-37 pkt - db+ (4.5) 

38-40 pkt – bdb (5.0) 

§9. Student ma prawo do dwukrotnego zdawania egzaminu licencjackiego. 

1. Deklaracja ponownego przystąpienia do egzaminu jest składana w dziekanacie w 

terminie trzech dni roboczych od ogłoszenia wyników. 

2. W przypadku dwukrotnego zdawania egzaminu dyplomowego na dyplomie 

zostanie uwzględniona ocena lepsza. 

§10. Egzamin jest przeprowadzony stacjonarnie w salach komputerowych na Wydziale 

Chemii 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 

https://apd.uni.wroc.pl/
https://chem.uni.wroc.pl/pl/archiwum-prac-dyplomowych
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


Logowanie:  Użytkownik – numer albumu 

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

§11. Każdy student na żądanie winny jest okazać legitymację studencką lub dowód 

osobisty. 

§12. Limit czasowy trwania egzaminu jest ustalony na 90 minut, po jego przekroczeniu 

egzamin uznaje się za nieważny. 

III. Egzamin magisterski 

§13. Egzaminy magisterskie będą się odbywać w dni robocze w terminach do 

15.07.2022 r. oraz od 01.09. do 16.09.2022 r. 

§14. Egzamin magisterski jest przeprowadzony w formie stacjonarnej. Na wniosek 

promotora i za zgodą wszystkich uczestników egzaminu, w uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu dyplomowego z 

wykorzystaniem MS Teams. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan.  

 

 

 

dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr. 

Dziekan Wydziału Chemii UWr. 
 


