KOMUNIKAT
DZIEKANA WYDZIAŁU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Z DNIA 18 MAJA 2021 r.
w sprawie przebiegu egzaminów dyplomowych w związku z przeciwdziałaniem
rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2
Kierując się bieżącą sytuacją epidemiologiczną oraz Komunikatem nr 27 Prorektora UJ ds. dydaktyki
z dnia 5 października 2020 r. w sprawie: polityki bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 – sprawy dydaktyczne, zaleca się przeprowadzanie
egzaminów dyplomowych w formie zdalnej. Szczegółowe zasady ich organizacji reguluje Zarządzenie
nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie organizacji
egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz Zarządzenie
nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie: dokumentów
wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego.
1. Egzaminy dyplomowe odbywają się w formie zdalnej za pomocą platformy MS Teams.
2. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego przeprowadzanego w formie zdalnej student
składa w sekretariacie oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia, zapewniającego
odpowiednią jakość przekazu audio i wideo.
3. Niezwłocznie po zakończeniu egzaminu w formie zdalnej w systemie AP powinien zostać
sporządzony protokół, który będzie zatwierdzony przez wszystkich członków Komisji.
4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie egzaminów dyplomowych
w siedzibie jednostki prowadzącej studia, pod warunkiem akceptacji wszystkich członków Komisji
oraz dyplomanta, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności w związku z zagrożeniami
wynikającymi z SARS-CoV-2.
5. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w siedzibie jednostki powinien być złożony
(w formie elektronicznej) przez studenta, na dwa tygodnie przed terminem obrony, promotorowi
pracy dyplomowej, który w porozumieniu z członkami komisji egzaminacyjnej i kierownikiem
kierunku podejmuje decyzję, czy istnieją warunki do przeprowadzenia takiego egzaminu.
6. Nadzór nad prawidłową organizacją egzaminów dyplomowych sprawuje Prodziekan
ds. dydaktycznych Wydziału.
7. Z dniem wejścia w życie komunikatu przestają obowiązywać zasady ogłoszone w komunikacie
Dziekana WSMiP z dnia 6 października 2020 r. w sprawie przebiegu egzaminów dyplomowych
w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

