
Zarządzenie nr 20 l z|020
Dziekana Wydziału Fi nansów Zarządzania
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

z dnia 29.04.202O r.

w sprdwie szczególnych warunków skłddanio prac dyplomowych i przeprowadzanid
egzaminów dyplomowych w roku gkademickim 2019/2020,

Działając na podstawie § 22 ust. 2 oraz 6 pkt. 4 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz

§ 45 pkt. 3 Regulaminu Studiów, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 23 marca 202Or. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektorych
padmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zwiqzku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COV\D-I? (tj. na podstawie Dz.U, 2020 poz. 51J., 528, 643) oraz Rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020r. zmieniajqcego rozporzqdzenie w
sprawie czasowego ograniczenio funkcjonowania niektorych podmiotów systemu szkolnictwo
wyższego i nauki w zwiqzku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwolczaniem COV|D-19 (Dz.U.2O2O
poz,74t)

zarządzam, co n a stę p uje ;

§r

Egzamin dyplomowy w roku akademickim 20I9/ZO2a, w terminach określonych odrębnym
zarządzeniem, odbywa się w formie tradycyjnej i/lub w formie zdalnej.
W przypadku egzaminu dyplomowego realizowanego w formie tradycyjnej, mogą zostać
określone - odrębnym zarządzeniem * dodatkowe wymogi wynikające z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego lub rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i/lub Głównego
lnspektoratu Sanitarnego, w dowolnym, ale uzasadniającym ich wprowadzenie okresie
poprzedzającym egzamin.
Przez formę zdalną należy rozumieć egzamin realizowany z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość określonych odrębnymi przepisami, w oparciu o dysponowaną
infrastrukturę i oprogramowanie umożliwiającymi jego przeprowadzenie w trybie
synchroniczflyffi, w czasie rzeczywistym.

4. Sposób przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w fo rm ie zdalnej, w trybie
synchronicznym, określają odrębne przepisy.

5. W uzasadnionych przypadkach ustalona forma przeprowadzania egzaminu może zostać
zmieniona. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dziekan lub upoważniony Prodziekan.

2

Warunkiem koniecznym dla dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest
spełnienie warunków określonych w 47 Regulaminu Studiów oraz przekazanie
dokumentów, o których mowa w pkt. 2.

W terminie określonym odrębnymi przepisami student zobowiązany jest przekazaćw formie
elektronicznej:

a. pracę dyplomową/ zatwierdzoną przez promotora i po sprawdzeniu w Jednolitym
Systemie Antyplagiatowym wrazz oświadczeniem o samodzielnym napisaniu pracy w
pliku w formacie PDF,

b. raport ogólny z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego przekazany przez promotora,
w pliku w formacie PDF.

3.
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3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 student zamieszcza w dedykowanym kursie na
platformie Moodle.
Kursy, o których mowa w pkt. 3 zostaną uruchomione przez uczelnię nie później niż
11.05.2020 r.

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest dostarczyć 4
(cztery) zdjęcia do dyplomu zgodnie z odrębną instrukcją.
Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest do uregulowania wszelkich
zobowiązań, w tym finansowych wobec uczelni, co najmniej 5 (pięć) dni przed wyznaczonym
terminem egzaminu dyplomowego.

§3

1. Egzamin dyplomowy przeprowadza się na zasadach określonych w § 48-52 i 55 Regulaminu
Stud iów, z uwzględ nie niem Zarządzen Dzieka na nr t4 / 20t9, 15 l 2020, 16 l 2020.

2. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza Dziekan.
3. O terminie egzaminu dyplomowego student powiadamiany jest nie później niż 7 (siedem) dni

przed egzaminem przy wykorzystaniu określonych w Regulaminie Studiów środków
komunikacji.

4, Przez termin, o którym mowa w pkt. 3 rozumie się podanie dokładnej daty i godziny
egzaminu.

§4

Z uwagi na szczególne warunki funkcjonowania uczelni i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 202Or. w sprawie czasowego ograniczenia

funkcjonowania niektorych podmiotow systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zwiqzku z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwolczaniem COV|D-I9, zastrzega się możliwość wprowadzenia
zmian w zarządzeniu.

§5

Szczegółowy tryb obiegu dokumentów i warunków technicznych w procesie dyplomowania określają
odrębne procedury i instrukcje.

§o

Zarządzenie wchodziw życie od dnia 29.04.20ż0 r. iobowiązuje w roku akademickim LOLI/ZOżO.

4.

5.

6.

DzIBKAN
Ędzlału: FlNANSÓw t ZARąDZANlA
VĄfiszeJ zkoły Bankowej we Wrocławlu
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