
Informacje dotyczące egzaminów dyplomowych we wrześniu 2020r. 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 74 Rektora PK z dnia 29 czerwca 2020r. procedury przeprowadzania 

egzaminów dyplomowych w formie zdalnej obowiązują do dnia 31 sierpnia 2020r. Niemniej, z uwagi 

na panującą sytuacje epidemiologiczną w kraju nie można wykluczyć, iż czas ich obowiązywanie 

zostanie wydłużony również na wrzesień 2020r. Wobec czego na chwilę obecną zakładamy dwa 

warianty przeprowadzania egzaminów dyplomowych: stacjonarny oraz zdalny.   

Niezależnie od formy przeprowadzania egzaminów dyplomowych odbędą się one w terminach 

zgodnych z uchwałą Kolegium Wydziału nr 15/2019 z dnia 11.12.2019r. A zatem: 

1. Termin przeprowadzania egzaminów dyplomowych: 

od 21 września do 25 września 2020r. 

2. Termin składania prac dyplomowych 

do 11 września 2020r.* 

3. Ostateczny termin zaliczenia semestru dyplomowego (w tym uzyskania oceny z 

“Przygotowania pracy dyplomowej” w systemie ehms) 

od 14 września 2020r. 

*W przypadku egzaminu dyplomowego w formie stacjonarnej do  11 września 2020r. należy złożyć w 

sekretariatach katedr prowadzących kierunek komplet wydrukowanych i podpisanych dokumentów, 

w tym prace dyplomową, która przeszła pozytywną weryfikację  w systemie antyplagiatowym ( 

https://it.pk.edu.pl/?page=ded). 

*W przypadku egzaminów dyplomowych w formie zdalnej do 11 września 2020r. należy 

przeprowadzić weryfikację pracy w systemie antyplagiatowym. Ponadto, aktywować usługę Office 365 

zgodnie z zasadami obowiązującymi na PK (strona Działu Informatyzacji PK https://di.pk.edu.pl) oraz 

złożyć w dziekanacie oświadczenie (można przesłać podpisany skan) dotyczące przystępowania do 

obrony w formie zdalnej.  

Wypełnione, podpisane, zeskanowane dokumenty (https://it.pk.edu.pl/?page=ded) przesyłają 

Państwo zgodnie z procedurą za pośrednictwem kanału Office 365, po przydzieleniu Państwa do 

zespołu na Teams, niezwłocznie po otrzymaniu dostępu do niego.  Oryginały dokumentów (wcześniej 

wgranych do Teams) oraz wniosek o wydanie dyplomu wraz z fotografiami do dyplomu przesyłają 

Państwo przesyłką rejestrowaną na adres:  

Dziekanat WIiT ul.Warszawska 24,  31-155 Kraków  

lub dostarczają do właściwej jednostki zgodnie z zachowaniem przepisów sanitarno- 

epidemiologicznych, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu dostarczenia 

dokumentów, nie później niż do 20 września 2020r. 

 

Decyzja o obowiązującym sposobie przeprowadzania egzaminów dyplomowych zapadnie 

najpóźniej w pierwszym tygodniu września 2020r. dlatego prosimy o śledzenie bieżących 

komunikatów w tej sprawie. 


