
Szczególne wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów dyplomowych  

w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 

na Wydziale Technologii Drewna 

 

1. Termin złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie mija 30 czerwca 2020 r. (§ 49 ust. 1 pkt 2 

Regulaminu Studiów). Przedłużenie tego terminu jest możliwe wyłącznie na wniosek studenta (§ 49 

ust. 2 Regulaminu Studiów) zaopiniowany przez promotora. 

2. Egzaminy dyplomowe na Wydziale przeprowadzane są w formie tradycyjnej (stacjonarnej) 

w budynku Wydziału (sala 350), przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, za wyjątkiem 

sytuacji opisanych w pkt 7 niniejszych wytycznych (komunikat nr 13 Rektora UPP z dnia 25 maja 2020 

r. w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 

2019/2020). 

3. Zasady obiegu dokumentów (załącznik do zarządzenia nr 64/2020 Rektora UPP): 

1) Student przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem promotora zgodnie z wymaganiami 

opublikowanymi na stronie internetowej Wydziału (zakładka: student –> studia I / II stopnia    

–> zasady realizacji prac inżynierskich / magisterskich). 

2) Student przesyła plik z pracą dyplomową do dziekanatu w celu zweryfikowania, czy praca 

odpowiada wydziałowym wymogom formalnym i edytorskim. 

3) Po akceptacji pracownika dziekanatu (podpunkt 2) student przesyła plik z pracą dyplomową do 

promotora, który dokonuje sprawdzenia pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). 

4) Promotor, w przypadku akceptacji pracy, drukuje i podpisuje raport JSA i przechowuje we 

własnym archiwum, a jego skan (format pliku PDF) przesyła na adres poczty elektronicznej 

studentowi. 

5) Wydrukowany dwustronnie egzemplarz pracy dyplomowej wraz z podpisanymi na 

formularzach F4 i F5 oświadczeniami, student przesyła pocztą na adres dziekanatu lub składa 

osobiście w dziekanacie wraz z raportem JSA. Raport JSA powinien być załączony na końcu 

maszynopisu pracy dyplomowej. 

6) Wersję elektroniczną pracy student umieszcza w Wirtualnym Dziekanacie (WD). 

7) Dziekanat przesyła elektroniczną wersję pracy (z WD) do recenzenta. 

8) Promotor i recenzent sporządzają recenzje pracy dyplomowej na formularzu F6. Skan 

podpisanej recenzji przesyłają do dziekanatu nie później niż 5 dni przed terminem egzaminu 

dyplomowego. 

9) Oryginały podpisanych egzemplarzy recenzji, przesłanych wcześniej w postaci skanów, zostają 

przekazane do dziekanatu w najkrótszym możliwym terminie w celu umieszczenia ich w teczce 

akt osobowych studenta. 

4. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Prodziekana ds. Studiów, w której 

skład wchodzi przewodniczący i dwóch egzaminatorów (§ 51 ust. 5 Regulaminu Studiów). Obecność 

promotora oraz recenzenta na egzaminie nie jest konieczna, przy czym nieobecność powinna zostać 

usprawiedliwiona (wystarczająca jest krótka informacja przesłana przed egzaminem do dziekanatu).  

5. Prezentacja pracy dyplomowej przez dyplomanta podczas egzaminu odbywa się wyłącznie w formie 

ustnej (bez prezentacji multimedialnych itp.). 

6. Członkowie komisji oraz dyplomant muszą być wyposażeni w środki ochrony osobistej (maseczka / 

przyłbica, rękawiczki jednorazowe).  

7. Bezwzględnie zakazuje się obecności na terenie UPP osób, które: 

 miały w ciągu ostatnich 4 tygodni przed terminem egzaminu świadomy kontakt z osobami 

zarażonymi koronawirusem, przebywały  w rejonach wysokiej zachorowalności na Covid-19 



(np. Chiny, Włochy, Niemcy, Francja, USA, Brazylia, Szwecja) lub miały kontakt z osobami 

przebywającymi w ostatnim czasie na terenie wysokiej zachorowalności na Covid-19, 

 w ciągu ostatnich 10 dni przed egzaminem miały objawy chorobowe sugerujących chorobę 

zakaźną, a szczególnie: podwyższoną temperaturę ciała, kaszel, duszności, nowe zmiany 

skórne, bóle brzucha, biegunkę, 

 przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych,  

 są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

8. W przypadkach wymienionych w pkt 7. egzamin może zostać przeprowadzony w formie 

telekonferencji, której szczegóły ustala i przekazuje do wiadomości dyplomanta oraz członków komisji 

przewodniczący komisji egzaminacyjnej przynajmniej na 3 dni przed zaplanowanym terminem 

egzaminu. 

9. Terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych określa terminarz dyplomowania w roku 

akademickim 2019/2020 dostępny na stronie internetowej Wydziału (zakładka: student –> studia I / 

II stopnia –> zasady realizacji prac inżynierskich / magisterskich).  

 

 

 
Powyższe szczególne wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów dyplomowych w semestrze letnim roku 

akademickiego 2019/2020 na Wydziale Technologii Drewna opracowano w porozumieniu z Przewodniczącymi rad 

programowych kierunków studiów: Technologia drewna, Projektowanie mebli, Inżynieria biotworzyw. 

 

 

 

Prodziekan ds. Studiów 

 

/-/ prof. UPP dr hab. inż. Edward Roszyk 

 

 

 
Adresy poczty internetowej dziekanatu: 

wtdsd@up.poznan.pl (Technologia drewna – studia stacjonarne) 

wtdsn@up.poznan.pl (Technologia drewna – studia niestacjonarne, Projektowanie mebli, Inżynieria biotworzyw) 
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