
Zarządzenie Nr 24/2020  

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie  

z dnia 12 maja 2020 roku 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Dyplomowania 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie 

dotyczących szczególnego trybu składania prac dyplomowych  

w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, 

 

 

Działając na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce Dz.U.2020.85 j.t. z późn. zm., art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U.2020.695) 

oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. W paragrafie 5 po ust. 1 dodaje się: 

1) ust. 1a. w brzmieniu: W roku akadmickim 2019/2020 w okresie zawieszenia zajęć 

dydaktycznych w trybie tradycyjnym, student przesyła do promotora za pośrednictwem poczty 

elektronicznej pracę dyplomową w formacie pliku PDF z oświadczeniem studenta – załącznik 

nr 1 do Zarządzenia nr 24/2020 Rektora z dnia 12 maja 2020r. 

2) ust. 1b. w brzmieniu: W roku akadmickim 2019/2020 w okresie zawieszenia zajęć 

dydaktycznych w trybie tradycyjnym, student zobowiązany jest przesłać pracę dyplomową do 

promotora nie później niż cztery tygodnie przed datą egzaminu dyplomowego. 

3) ust. 1c. w brzmieniu: W roku akadmickim 2019/2020 w okresie zawieszenia zajęć 

dydaktycznych w trybie tradycyjnym, po otrzymaniu pracy studenta i akceptacji pracy 

dyplomowej promotor sprawdza pracę z wykorzystaniem Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego. 

4) ust. 1d. w brzmieniu: W roku akadmickim 2019/2020 w okresie  zawieszenia zajęć 

dydaktycznych w trybie tradycyjnym, po przyjęciu raportu z Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego promotor przesyła do Referatu ds. Nauczania drogą elektroniczną 

następujące dokumenty:  

1. oświadczenie studenta - załącznik nr 1 do Zarządzenia 24/2020 Rektora PWSZ z dnia 12 

maja 2020r.,  

2. oświadczenie promotora - załącznik nr 2 do Zarządzenia 24/2020 Rektora PWSZ z dnia 

12 maja 2020r.,  

3. ezemplarz pracy dyplomowej w wersji elektronicznej, w formacie PDF,  

4. raport pracy dyplomowej wygenerowany z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 

5) ust. 1e. w brzmieniu: W roku akadmickim 2019/2020 w okresie zawieszenia zajęć 

dydaktycznych w trybie tradycyjnym przesłanie pracy dyplomowej z dołączonym 

oświadczeniem -  załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2020 Rektora z dnia 12 maja 2020r.  

w postaci elektronicznej jest równoznaczne ze złożeniem przez studenta pisemnym oświadczeń 

dołączanych do pracy. 

 



2. W paragrafie 5 po ust. 2 dodaje się: 

1) ust. 2a. w brzmieniu: W roku akadmickim 2019/2020 w okresie zawieszenia zajęć 

dydaktycznych w trybie tradycyjnym, promotor dokonuje wpisu oceny z seminarium  

w Wirtualnym Dziekanacie. 

2) ust. 2b. w brzmieniu: W roku akadmickim 2019/2020 w okresie zawieszenia zajęć 

dydaktycznych w trybie tradycyjnym, w celu włączenia do akt osobowych studenta zostaje 

sporządzony wydruk pracy dyplomowej, przesłanej w postaci elektronicznej przez promotora 

do Referat ds. Nauczania. Wydruk dokumentu opatruje się datą jego sporządzenia oraz 

podpisem pracownika uczelni. 

3. W paragrafie 5 po ust.  3 dodaje się: 

1) ust. 3a. w brzmieniu: W roku akadmickim 2019/2020 w okresie zawieszenia zajęć 

dydaktycznych w trybie tradycyjnym przesłanie przez promotora oświadczenia - załącznik  

nr 2 do Zarządzenia nr 24/2020 Rektora z dnia 11 maja 2020r. z zaakceptowanym raportem  

z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego jest równoznaczne z przyjęciem przez niego pracy.  

4. W paragrafie 5 po ust. 4 dodaje się: 

1) ust. 4a. w brzmieniu: W roku akademickim 2019/2020 w okresie zawieszenia zajęć 

dydaktycznych w trybie tradycyjnym recenzent otrzymuje drogą elektroniczną w terminie co 

najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem egazminu dyplomowego pracę za pośrednictwem 

Referatu ds. Nauczania. 

2) ust. 4b. w brzmieniu: W roku akademickim 2019/2020 w okresie zawieszenia zajęć 

dydaktycznych w trybie tradycyjnym promotor i recenzent pracy dyplomowej sporządzają 

pisemne oceny pracy w Wirtualnym Dziekanacie. 

5. W paragrafie 5 po ust. 5 dodaje się: 

1) ust. 5a. w brzmieniu: W roku akademickim 2019/2020 w okresie zawieszenia zajęć 

dydaktycznych w trybie tradycyjnym po otrzymaniu od promotora kompletu dokumentów,  

o których mowa w § 5 ust. 1d. Refeat ds. Nauczania rejestruje pracę. 

2) ust. 5b. w brzmieniu: W roku akademickim 2019/2020 po okresie zawieszenia zajęć 

dydaktycznych w trybie tradycyjnym student lub absolwent zobowiązany jest niezwłocznie 

uzupełnić braki i/lub podpisy w dokumentacji a najpóźniej do dnia odbioru dyplomu 

ukończenia studiów. 

3) ust. 5c. w brzmieniu: W roku akademickim 2019/2020 w okresie zawieszenia zajęć 

dydaktycznych w trybie tradycyjnym w przypadku braku możliwości przesłania 

zeskanowanych oświadczeń, o kórych mowa w § 1 ust. 1d. dopuszcza się wysłanie czytelnych 

zdjęć podpisanych dokumentów. 

6. Dodaje się paragraf 6a w brzemiu: W paragrafie 6 dodaje się: 

1) ust. 1  W roku akademickim 2019/2020 w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie 

tradycyjnym promotor i recenzent pracy dyplomowej sporządzają pisemne oceny pracy  

w  Wirtualnym Dziekanacie. 

2) ust. 2  W roku akademickim 2019/2020 promotor i recenzent w terminie do 14 dni od dnia 

przywrócenia normalnego trybu pracy Uczelni mają obowiązek uzupełnić wszystkie braki i/lub 

podpisy w dokumentacji studenta w formie papierowej. 

 

§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauczania i Studentów i Prorektorowi  

ds. Współpracy i Rozwoju. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  



Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 24/2020  

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Koszalinie z dnia 12 maja 2020r. 

 

 

OŚWIADCZENIE STUDENTA 

 

 

………………………………………… 

Imię i Nazwisko Studenta 

………………………………………… 

Nr albumu 

......................................................... 

Kierunek studiów 

.............................................................................. 

Stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora 

 

 

Oświadczam, że moja praca pt.: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 Została przygotowana przeze mnie samodzielnie i posiadam do niej wszelkie i nieograniczone 

czasowo i terytorialnie prawa autorskie, 

 Nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn.zm.) oraz dóbr osobistych chronionych 

prawem, 

 Nie zawiera danych i informacji, które ukazały się w sposób niedozwolony, 

 Nie była podstawą nadania dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego ani mnie ani innej 

osobie, 

 Ponadto oświadczam, że treść pracy przedstawionej przeze mnie do obrony, zawarta na 

przekazywanym nośniku elektronicznym, jest identyczna z jej wersją drukowaną. 

 Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na udostępnianie mojej pracy dyplomowej.  

 Potwierdzam, że jest mi znana treść zarządzenia nr 24/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koszalinie z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczególnego trybu składania prac 

dyplomowychw okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, zgodnie z którym 

przesłanie pracy dyplomowej z dołączonym oświadczeniem w postaci elektronicznej jest 

równoznaczne ze złożeniem przez studenta pisemnych oświadczeń dołączanych do pracy. 

 

 

............................................. 

                                                                                                                              Data i  podpis studenta 

 

* podkreśl właściwe 

 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2020  

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Koszalinie z dnia 12 maja 2020r 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROMOTORA 

 

 Przyjmuję pracę dyplomową studenta ……………………………………………………. 

 Tytuł pracy dyplomowej:  ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

 Praca napisana pod kierunkiem …………………………………………………………… 

         (tytuł / stopień naukowy, imię i nazwisko promotora) 

 

 

 

 

 Potwierdzam, że jest mi znana treść zarządzenia nr 24/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koszalinie z dnia 12 maja 2020r. w sprawie szczególnego trybu składania prac 

dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, zgodnie z którym 

przesłanie pracy dyplomowej z dołączonymi oświadczeniami w postaci elektronicznej jest 

równoznaczne ze złożeniem przez promotora pisemnych oświadczeń dołączanych do pracy. 

 

 

 

 

............................................. 

                                                                                                                            Data i  podpis promotora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


