
                                            
ZARZĄDZENIE NR 1/2013 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

z dnia 8 stycznia 2013 r. 

 
w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 

 

  zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się następujące wzory dokumentów: 

1) pierwszej strony pracy dyplomowej – załącznik nr 1 do zarządzenia; 

2) oświadczenia o samodzielności wykonanej pracy – załącznik nr 2 do zarządzenia; 

3) karty ewidencyjnej pracy dyplomowej – załącznik nr 3 do zarządzenia; 

4) oceny pracy dyplomowej przez promotora – załącznik nr 4 do zarządzenia; 

5) oceny pracy dyplomowej przez recenzenta – załącznik nr 5 do zarządzenia; 

6) protokołu egzaminu dyplomowego, stosowanego w przypadku studentów, którzy 

rozpoczęli studia w roku akademickim 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012                       

– załącznik nr 6 do zarządzenia; 

7) protokołu egzaminu dyplomowego, stosowanego w przypadku studentów 

przyjętych na studia w roku akademickim 2012/2013 oraz w latach następnych 

– załącznik nr 7 do zarządzenia. 

2. Wobec studentów powtarzających semestr, powracających po urlopie oraz 

wznawiających studia, stosuje się taki sam protokół egzaminu dyplomowego, jak wobec 

studentów, którzy kontynuują studia. 

3. Zasady pisania pracy dyplomowej ustalają Dziekani Wydziałów, kierując się zasadą,               

że w każdej pracy zawarte są: tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim, 

a w pracach realizowanych w języku angielskim: tytuł, streszczenie i słowa kluczowe              

w języku polskim.  

4. Wszystkie prace podlegają sprawdzeniu systemem antyplagiatowym. 

5. Po przekroczeniu ustalonych progów, praca po korekcie jest sprawdzana ponownie.  

 

§ 2 

1. Traci moc zarządzenie nr 26/2010 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

w sprawie ustalenia wzoru dokumentów: pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego, 

z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Wobec studentów, którzy nie złożyli pracy dyplomowej w terminie przewidzianym                             

w regulaminie studiów (do 30 września 2012 r.) i otrzymali zgodę dziekana na 

przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego, mają 

zastosowanie przepisy zarządzenia, o którym mowa w ust. 1.  

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dziekanom Wydziałów. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

           

                      REKTOR 

      /-/ prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawlak 

  

Radca Prawny 

/-/ Alicja Łukowska 


