
ZARZĄDZENIE 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

nr R.0211.6.2021 

z dnia 29 stycznia 2021 roku 

 

w sprawie 
określenia zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą Uczelni 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  
oraz procedury odbioru dyplomu 

 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku  
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1835), zarządza się, co następuje:  
  

§ 1 

1. Egzaminy dyplomowe dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich (zwanych dalej „studiami”) będą przeprowadzane zgodnie 
z załącznikami do zarządzenia, poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, zapewniających w szczególności:  

1) transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym między jego 
uczestnikami, 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy 
egzaminu dyplomowego mogą wypowiadać się w jego toku. 

2. Egzaminy dyplomowe będą przeprowadzane zgodnie z procedurami określonymi 
w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.  

3. Odbiory dyplomów odbywać się będą zgodnie z procedurą określoną w załączniku nr 3 
do niniejszego Zarządzenia, który zastępuje Komunikat Rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie z dnia 24 sierpnia w sprawie procedury odbioru dyplomu. 

4. Pracownicy są zobowiązani do zapoznania się z procedurą wskazaną w załączniku nr 1 
do zarządzenia. 

5. Studenci uczestniczący w egzaminie dyplomowym są zobowiązani do zapoznania się 
z zasadami i procedurami wskazanymi w załącznikach nr 2 i 3 do zarządzenia. 

 
§2 

1. W jednostkowych, uzasadnionych przypadkach na wniosek Dyrektora Instytutu, 
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów może podjąć decyzję o przeprowadzeniu 
egzaminu dyplomowego przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego na 
terenie Uczelni, bez użycia środków komunikacji elektronicznej. W szczególności 
dotyczy to realizacji postanowień wynikających z obowiązujących umów z instytucjami 
zewnętrznymi.  

2. W przypadku braku sprzętu komputerowego umożliwiającego udział w egzaminie 
dyplomowym zgodnie z postanowieniami niniejszego zarządzenia, student może 
skorzystać ze sprzętu komputerowego znajdującego się na terenie Uczelni, przy 
zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego. Wymagany jest wcześniejszy kontakt 
z pracownikiem Sekcji Systemów Obsługi Studiów. 

3. Za przygotowanie sali wyposażonej w sprzęt umożliwiający przeprowadzenie egzaminu 
dyplomowego na terenie Uczelni odpowiada Kierownik Sekcji Systemów Obsługi 
Studiów i Kierownik Sekcji Wsparcia Informatycznego, a za bezpieczeństwo 



epidemiczne podczas egzaminu dyplomowego odpowiada Kierownik Działu 
Gospodarczego.  

 

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 
 

REKTOR  

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK 

 


