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REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie organizacji egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 76a ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) zarządza się, co
następuje:
§1
1. Na Politechnice Rzeszowskiej egzaminy dyplomowe mogą być prowadzone w trybie
zdalnym poza siedzibą Uczelni lub poza jej filią 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
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
2. Egzaminy dyplomowe prowadzone w trybie zdalnym zwane dalej również zdalnym
egzaminem dyplomowym powinny być realizowane za pośrednictwem:
1) MS Teams;
2) platformy obron zdalnych KRK.
3. Dopuszcza

się

możliwość

prowadzenia

zdalnych

egzaminów

dyplomowych

z wykorzystaniem innych platform i aplikacji, jeżeli spełnione zostaną wymagania
wskazane w ust. 1 pkt 1 i 2.
4. Prowadzenie zdalnych egzaminów dyplomowych z wykorzystywaniem innych niż
wskazane w ust. 2 narzędzi komunikacji elektronicznej jest możliwe, pod warunkiem, że
nie wymagają one ponoszenia przez studentów kosztów związanych z zakupem licencji lub
dostępu do oprogramowania. Ponadto, muszą gwarantować bezpieczeństwo przetwarzania
danych osobowych osób uczestniczących w egzaminach. Odpowiedzialność za
przestrzeganie tych zasad spoczywa na przewodniczącym komisji egzaminu dyplomowego.

§2
1. Zdalny egzamin dyplomowy przeprowadza się na uzasadniony wniosek studenta, chyba że
dziekan w porozumieniu z wydziałowym samorządem studenckim zdecyduje o zdalnej
formie przeprowadzania egzaminu dyplomowego.
2. Zdalne egzaminy dyplomowe są realizowane z uwzględnieniem przepisów i procedur
obowiązujących na Uczelni.
§3
1. Egzamin dyplomowy obejmuje:
1) weryfikację efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów na danym kierunku,
poziomie i profilu;
2) obronę pracy dyplomowej.
2. O ile dziekan nie zdecyduje inaczej obie części zdalnego egzaminu dyplomowego
przeprowadza się w formie ustnej.
3. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia jednej z części zdalnego egzaminu
dyplomowego w siedzibie Uczelni, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
4. Powtórny egzamin dyplomowy odbywa się w siedzibie Uczelni albo w trybie zdalnym, na
wniosek studenta.
5. Nie przeprowadza się otwartych zdalnych egzaminów dyplomowych.
§4
Szczegółowe zasady organizacji zdalnych egzaminów dyplomowych na wydziale określa
procedura zdalnych egzaminów dyplomowych opracowana z uwzględnieniem przepisów
niniejszego zarządzenia oraz zarządzenia określającego zasady i tryb wykonania oraz
archiwizacji prac dyplomowych.
§5
Realizację postanowień niniejszego zarządzenia powierzam dziekanom, a nadzór prorektorowi
ds. kształcenia.
§6
1. Traci moc Zarządzenie Nr 47/2020 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego
Łukasiewicza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie organizacji egzaminu dyplomowego
prowadzonego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę
przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

Otrzymują:
- wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni.

