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Dyplomowanie w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 

 

Stan prawny dotyczący okresu ograniczenia funkcjonowania Uczelni: 

- Zarządzenie nr 26 /2020  Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na 

studiach pierwszego i drugiego stopnia realizowanych w trybie na odległość oraz przedłużenia terminów składania prac dyplomowych w 

okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

- Zarządzenie nr 32/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i harmonogramu działań 

związanych z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej Politechniki Warszawskiej 

- Zarządzenie nr 33/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i harmonogramu działań 

związanych z częściowym przywracaniem działalności Politechniki Warszawskiej 

- Zarządzenie nr 21/2020 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z dnia 5 czerwca 2020 r.  w sprawie zasad organizacji i 

przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie na odległość na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych w okresie ograniczenia 

funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
 

W procesie dyplomowania studentów w pozostałym zakresie stosuje się obowiązujące akty prawne. 

Hospitacje egzaminów dyplomowych przeprowadza dr Cezary Woźniak 

Egzaminy dyplomowe po zakończeniu semestru letniego 2019/2020 odbywają się w okresie od 1 do 17 lipca 2020r. 
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INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Egzaminy dyplomowe na kierunku administracja będą się odbywać: 

1) w bezpośrednim kontakcie w budynku Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej (dalej: tryb stacjonarny), 

2) z wykorzystaniem narzędzia pracy zdalnej MS TEAMS (dalej: tryb zdalny). 

 

2. Przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie stacjonarnym jest możliwe po: 

1) złożeniu oświadczenia przez studenta („Oświadczenie o przystąpieniu przez studenta do egzaminu dyplomowego w trybie 

stacjonarnym w bezpośrednim kontakcie w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej”), oraz 

2) oświadczenia przez wszystkich członków komisji egzaminu dyplomowego, („Oświadczenie o udziale w pracach komisji egzaminu 

dyplomowego przeprowadzonego w trybie stacjonarnym w bezpośrednim kontakcie”). Powinno być przekazane drogą mailową do 

Prodziekan ds. nauczania co najmniej na 7 dni roboczych przed dniem wyznaczonym na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego (w 

formacie pdf lub jpg). Papierową wersję należy dostarczyć nie później niż w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu okresu 

ograniczenia funkcjonowania uczelni. 

 

3. W przypadku gdy członek komisji egzaminu dyplomowego nie złoży oświadczenia (patrz: pkt 1.2.), to egzamin dyplomowy odbywa się w 

trybie zdalnym, a student musi złożyć stosowane oświadczenie (patrz: pkt 4). 

 

4. Przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym jest możliwe po złożeniu oświadczenia przez studenta, którego wzór został 

określony w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 26/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zasad organizacji 

egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia realizowanych w trybie na odległość oraz przedłużenia terminów 

składania prac dyplomowych w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 („Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego na odległość”). 

 

5. Oświadczenia studenta, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2, są częścią dokumentacji związanej z procesem dyplomowania.  

 

6. Uczestnicy procesu dyplomowania, tj. student, członkowie komisji egzaminu dyplomowego oraz obsługa administracyjna, kierują 

korespondencję związaną z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu dyplomowego tylko na adresy w domenie @pw.edu.pl. 
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UCZESTNIK PROCESU 

DYPLOMOWANIA 

DZIAŁANIE 

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

Kierujący pracą 

dyplomową 

Przesyła studentowi następujące dokumenty (format PDF lub JPG):  

- pierwszą strony pracy dyplomowej z adnotacją, na którą składa się oświadczenie o następującej treści: „Praca 

zaakceptowana”, datą oraz podpisem kierującego pracą,  

- raport ogólny z badania antyplagiatowego w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym wygenerowany w systemie 

Archiwum Prac Dyplomowych z podpisem oraz datą, 

- podpisane podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego zgodnego ze wzorem zawartym w załączniku nr 9 

Zarządzenia nr 46/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 września 2016 (podanie to powinno być 

wcześniej uzupełnione przez studenta i przesłane do kierującego pracą dyplomową). 

Student 1. Na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym egzaminem dyplomowym student przesyła dokumenty wymagane do 

dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (format pdf lub jpg) na przypisany do swojego trybu i poziomu studiów adres 

mailowy: 

- Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia: dyplomowanie.lic.st@pw.edu.pl 

- Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia: dyplomowanie.mgr.st@pw.edu.pl 

- Studenci studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia: dyplomowanie.lic.nst@pw.edu.pl 

- Studenci studiów niestacjonarnych drugiego stopnia: dyplomowanie.mgr.nst@pw.edu.pl 

2. Przesłana wiadomość mailowa powinna mieć tytuł według wzoru: nazwisko_imię_dyplomowanie. 

3. Załączniki powinny mieć następującą kolejność i tytuł oraz zawierać: 

1) zdjęcie: zdjęcie z wizerunkiem dyplomanta o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, 

2) pierwszą stronę pracy: pierwsza strony pracy dyplomowej z adnotacją dokonaną przez kierującego pracą, na 

którą składa się oświadczenie o następującej treści: „Praca zaakceptowana”, datą oraz podpisem kierującego 

pracą,  

3) pracę dyplomową: całość pracy dyplomowej w formacie PDF,  

4) oświadczenie: podpisane przez studenta oświadczenie według wzoru zawartego w załączniku do Zarządzenia 

nr 24/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie dokumentacji procesu dyplomowania w systemie 

USOS-APD w Politechnice Warszawskiej (z późn. zm.), (zm.: patrz: Zarządzenie nr 28/2016 Rektora PW) 



4 
 

5) raport JSA: raport ogólny z badania antyplagiatowego w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym otrzymany 

od kierującego pracą dyplomową i przez niego podpisany, 

6) podanie: podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego zgodnego ze wzorem zawartym w załączniku nr 

9 Zarządzenia nr 46/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 września 2016 w sprawie dokumentacji 

procesu kształcenia na studiach prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Warszawską i uczelnie partnerskie 

oraz dokumentacji procesu kształcenia studentów cudzoziemców studiujących w języku angielskim, 

7) dane dyplomanta: dane dyplomanta zgodne ze wzorem zawartym w załączniku nr 11 Zarządzenia nr 46/2016 

Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 września 2016 w sprawie dokumentacji procesu kształcenia na 

studiach prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Warszawską i uczelnie partnerskie oraz dokumentacji 

procesu kształcenia studentów cudzoziemców studiujących w języku angielskim, 

8) dowód wpłaty: oryginał dowodu wpłaty (60zł) za dyplom dokonanej na indywidualny numer konta podany w 

systemie USOS, 

9) badanie MKZ: zgoda lub odmowa udziału w badaniu Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów 

zgodnie ze wzorem określonym w załączniku A do Zarządzenia nr 51/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 24 października 2017 w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Politechniki 

Warszawskiej. 

4. Studenci, którzy chcą otrzymać dyplom w języku obcym składają, wraz z dokumentami wymienionymi w pkt 3, 

dodatkowo:  

1) wniosek_język obcy: wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym zgodny ze wzorem zawartym w 

załączniku nr 13 Zarządzenia nr 46/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 września 2016 w 

sprawie dokumentacji procesu kształcenia na studiach prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Warszawską 

i uczelnie partnerskie oraz dokumentacji procesu kształcenia studentów cudzoziemców studiujących w języku 

angielskim, 

2) wpłatę_język obcy: oryginał dowodu wpłaty (40zł za dyplom w jednym języku obcym) za dyplom w języku 

obcym dokonanej na indywidualny numer konta podany w systemie USOS, 

3) stronę tytułową_język obcy: kserokopia strony tytułowej pracy dyplomowej z adnotacją, na którą składa się 

oświadczenie o następującej treści: „Praca zaakceptowana” dokonaną przez kierującego pracą, data oraz podpis 

kierującego pracą zawierającej tytuł pracy napisany w języku polskim i obcym. 

5. Student, który chce przystąpić do egzaminu dyplomowego w trybie stacjonarnym składa dodatkowo „Oświadczenie o 

przystąpieniu przez studenta do egzaminu dyplomowego w trybie stacjonarnym w bezpośrednim kontakcie w Gmachu 

Głównym Politechniki Warszawskiej”.  
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6. Student, który chce przystąpić do egzaminu dyplomowego w trybie z wykorzystaniem narzędzia pracy zdalnej MS 

TEAMS składa dodatkowo „Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego na odległość”, zgodne z 

załącznikiem nr 2 do zarządzenia nr 26/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zasad 

organizacji egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia realizowanych w trybie na odległość oraz 

przedłużenia terminów składania prac dyplomowych w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

7. Osoba, której zostały określone warunki do wznowienia studiów w celu złożenia egzaminu dyplomowego składa 

dodatkowo „Załącznik do warunków wznowienia”. 

8. Przesłanie niekompletnej dokumentacji skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego. 

9. Oryginały papierowe dokumentów, w formie zgodnej z zarządzeniem nr 7/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku Dziekana 

Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej w sprawie składania pracy dyplomowej i 

dokumentacji dopuszczającej do egzaminu dyplomowego, student składa nie później niż w okresie jednego tygodnia od 

dnia zakończenia okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni. 

10. Dokumenty student może złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub osoby 

upoważnionej, która musi okazać „Upoważnienie do złożenia dokumentów do egzaminu dyplomowego”.  

11. Przesłanie niekompletnej dokumentacji skutkuje brakiem skierowania do wystawienia dyplomu wraz suplementem.  

 

Wszystkie formularze znajdują się na: https://www.ans.pw.edu.pl/Studenci/Wnioski-i-formularze  

Pracownik Dziekanatu Weryfikuje:  

1. kompletność dokumentacji przesłanej drogą mailową, 

2. spełnienie przez studenta wszystkich wymagań określonych programem studiów (zaliczenie przedmiotów, odbycie 

szkoleń BHP, praktyki itp.), 

3. czy student uregulował wszystkie zobowiązania, w tym finansowe, wobec uczelni i wydziału.  

Przekazuje informację do Prodziekan ds. nauczania o pozytywnej weryfikacji. 

Członkowie komisji 

egzaminu dyplomowego 

(ewentualnie) Przesyłają do Prodziekan ds. nauczania „Oświadczenie o udziale w pracach komisji egzaminu dyplomowego 

przeprowadzonego w trybie stacjonarnym w bezpośrednim kontakcie”. 

Kierujący pracą Przygotowują opinie pracy: eOpinia Promotora/Recenzenta pracy dyplomowej, która po wypełnieniu i zatwierdzeniu przez 

https://www.ans.pw.edu.pl/Studenci/Wnioski-i-formularze
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dyplomową oraz recenzent Promotora/Recenzenta w systemie USOS-APD, nie wymaga podpisu. 

W przypadku egzaminów w trybie stacjonarnych: w systemie USOS-APD będzie również pozostawiona możliwość wydruku 

na dotychczasowych zasadach Opinii Promotora/Recenzenta pracy dyplomowej (wg nowego wzoru) 

Prodziekan ds. nauczania  Ustala tryb przeprowadzenia egzaminu dyplomowego i przekazuje informację o miejscu, dacie i godzinie egzaminu 

dyplomowego studentom (system USOS i e-dziekant) oraz członkom komisji. 

TRYB STACJONARNY 

 W przypadku powiadomienia władz wydziału/Prodziekan ds. nauczania przez studenta lub innego członka komisji egzaminu 

dyplomowego o wystąpieniu przed lub w dniu wyznaczonego egzaminu dyplomowego objawów wskazujących na zarażenie 

wirusem SARS-CoV-2 lub o kontaktach z osobami wykazującymi objawy wskazujących na zarażenie wirusem SARS-CoV-2 

lub o kontaktach z osobami przebywającymi w kwarantannie lub izolacji z powodu możliwości zarażenia się wirusem SARS-

CoV-2 egzamin zostaje przeprowadzony w trybie zdalnym. 

W dniu egzaminu dyplomowego w budynku Gmachu Głównego może przebywać tylko  student zdający egzamin dyplomowy.  

Sekretarz komisji 

egzaminu dyplomowego 

Pobiera z Dziekanatu formularz protokołu egzaminu dyplomowego oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia 

egzaminu dyplomowego. 

Wyznaczony przez 

przewodniczącego członek 

komisji egzaminu 

dyplomowego 

Sprawdza stan przygotowania Sali zgodnie z wytycznymi określonymi w zarządzeniu Rektora nr 33/2020 z dnia 26 maja 2020 

w sprawie ustalenia zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności Politechniki 

Warszawskiej. 

Ma obowiązek wietrzenia Sali po każdym egzaminie dyplomowym. 

Wyznaczony przez 

przewodniczącego członek 

komisji egzaminu 

dyplomowego 

Zaprasza studenta na egzamin dyplomowy osobiście lub telefonicznie. 

Student  Po złożeniu egzaminu dyplomowego i ogłoszeniu jego wyniku student jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia 

budynku Gmachu Głównego. 

TRYB ZDALNY 
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Student oraz członkowie 

komisji egzaminu 

dyplomowego 

Muszą mieć dostęp do komputera wyposażonego w kamerę oraz mikrofon umożliwiającego pracę z narzędziem MS TEAMS i 

przed egzaminem dyplomowym sprawdzają jakość przekazu audio i video. 

Pracownik Dziekanatu Przesyła do przewodniczącego oraz sekretarza komisji egzaminu dyplomowego formularz protokołu egzaminu dyplomowego, 

który jest w trakcie egzaminu dyplomowego uzupełniany oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia egzaminu 

dyplomowego. 

Przewodniczący egzaminu 

dyplomowego  

Tworzy na MS TEAMS spotkanie lub zespół, do którego o wyznaczonej godzinie egzaminu dyplomowego dołącza student. 

Student 1. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest do przygotowania pomieszczenia spełniającego 

następujące warunki: 

1) pomieszczenie musi być zamknięte na czas trwania egzaminu; 

2) w pomieszczeniu, w którym student przebywa w trakcie egzaminu nie mogą znajdować się inne osoby; 

3) w pomieszczeniu, w którym student przebywa w trakcie egzaminu nie mogą znajdować się inne urządzenia 

elektroniczne (komputery, tablety, telefony, dyktafony, urządzenia radiowe itp.) poza komputerem służącym 

dyplomantowi do udziału w egzaminie. 

2. Stwierdzenie przez Komisję naruszenia warunków z ust. 4 skutkuje przerwaniem egzaminu dyplomowego i jest 

równoważne z zakończeniem egzaminu z oceną niedostateczną.  

3. Przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego student ma obowiązek: 

1) okazać do kamery dokument tożsamości pozwalający na ustalenie i potwierdzenie tożsamości studenta; w wypadku 

braku możliwości jednoznacznej weryfikacji tożsamości studenta przystępującego do egzaminu komisja nie 

przeprowadza egzaminu dyplomowego; 

2) oświadczyć, że wyraża zgodę na rejestrowanie przebiegu egzaminu do celów dokumentacji przebiegu egzaminu 

dyplomowego; 

3) przedstawić kamerą pełny obraz pomieszczenia, w którym znajduje się student (np. obrót kamerą o 360°); 

4) oświadczyć do kamery, że zna, rozumie i akceptuje warunki przeprowadzania egzaminu oraz, że spełnił warunki 

określone w pkt 1.; 

5) oświadczyć, że zna zasady przeprowadzania egzaminu i jest zdolny do uczestnictwa w egzaminie. 
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Przewodniczący komisji 

egzaminu dyplomowego 

Poświadcza, że student złożył oświadczenia zgodnie z pkt. 3.2, 3.4 i 3.5, o których mowa w wierszu powyżej oraz potwierdzić 

prawidłowość składu komisji egzaminu dyplomowego, co powinno zostać zaprotokołowane przez sekretarza komisji egzaminu 

dyplomowego.  

Rozpoczyna egzamin dyplomowy. 

Wskazany przez 

przewodniczącego członek 

komisji egzaminu 

dyplomowego 

1. Po rozpoczęciu egzaminu dyplomowego włącza rejestrację egzaminu dyplomowego 

2. Przebieg egzaminu dyplomowego jest rejestrowany przy użyciu programu MS Teams. 

3. Po zakończeniu egzaminu oznacza nagranie nazwą: nazwsko_imie_nr_indeksu_rok_miesiac_dzien_egzaminu.mp4 i 

nagrywa je na dysk zewnętrzny oraz usuwa z serwerów MS TEAMS, jak również przygotowuje wykaz nagrań.  

4. Rejestracje wszystkich egzaminów dyplomowych są przechowywane w sejfie lub szafie pancernej Wydziału do czasu 

podpisania przez wszystkich członków komisji egzaminu dyplomowego protokołu egzaminu dyplomowego. Następnie są 

komisyjnie niszczone. 

5. Egzamin dyplomowy nie może być rejestrowany przez innego niż wskazany przez przewodniczącego komisji egzaminu 

dyplomowego członka komisji egzaminu dyplomowego, ani osoby trzecie.  

6. W przypadku krótkotrwałego zerwania połączenia ze studentem w trakcie egzaminu dyplomowego, egzamin należy 

kontynuować przy anulowaniu pytania, na które student odpowiadał w trakcie zerwania połączenia.  

7. W przypadku długotrwałego zerwania połączenia ze studentem i niemożności nawiązania go egzamin dyplomowy należy 

przerwać, unieważnić i wyznaczyć nowy termin.  

8. Nagranie egzaminu dyplomowego może być wykorzystane tylko do celów sporządzenia protokołu egzaminu 

dyplomowego i przyjęciu go. 

 

Student W trakcie egzaminu dyplomowego student ma obowiązek udostępniać głos oraz obraz z kamery oraz znajdować się przez cały 

czas trwania egzaminu w kadrze kamery. 

Egzamin dyplomowy nie może być rejestrowany indywidualnie przez studenta, ani osoby trzecie.  

Przewodniczący komisji 

egzaminu dyplomowego 

Po zakończeniu egzaminu dyplomowego ogłasza wynik egzaminu oraz informuje studenta o tym, że otrzymanie dokumentów 

potwierdzających ukończenie studiów: dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu wraz z ich odpisami 

uzależnione jest od dostarczenia przez studenta kompletu dokumentów w wersji papierowej po zakończeniu okresu 

ograniczenia funkcjonowania Uczelni. 

Komisja egzaminu 

dyplomowego 

Po zakończeniu egzaminu dyplomowego podpisywany jest protokół egzaminu dyplomowego: 

- w formie elektronicznej: eProtokół Komisji Egzaminu Dyplomowego, który po wypełnieniu i zatwierdzeniu przez 
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członków Komisji Egzaminu Dyplomowego w systemie USOS-APD, nie wymaga podpisów, 

Dziekanat/Uczelnia Drukuje z systemu USOS-APD raport z informacją o pracy dyplomowej zawierający dane umożliwiające skuteczne 

wyszukiwania plików pracy dyplomowej. 

Ostateczne przygotowanie do wydania dyplomu ukończenia studiów wraz suplementem i ich odpisami jest warunkowane 

skompletowaniem wymaganych oryginałów dokumentów papierowych znajdujących się w obiegu wewnątrz Uczelni i 

oryginałów tych dokumentów papierowych, które powinien złożyć student. 

Zaświadczenia o ukończeniu studiów wydawane są po zakończonym z wynikiem pozytywnym egzaminie dyplomowym 

i nie wymagają skompletowania oryginałów dokumentów papierowych, o których mowa wyżej. Forma wydawanych 

zaświadczeń zależy od aktualnych ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19. Kopie zaświadczeń są wysyłane na adres mailowy absolwenta w domenie @pw.edu.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


