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KOMUNIKAT Nr 3/2020  

Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki 
Uniwersytetu Opolskiego 

 
z dnia 04 czerwca 2020 r. 

 
w sprawie ramowego obiegu informacji i dokumentów w związku z wprowadzeniem 

możliwości przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni 
z wykorzystaniem technologii informatycznych 

 
Na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Opolskiego (Uchwała nr 198/2016-2020 

Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 maja 2019 r.), § 8 ust. 1, 3, § 11 Regulaminu 
studiów (Uchwała nr 186/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 kwietnia 
2019 r.) oraz Zarządzenia nr 59/2020Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020 r. 
w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą 
uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych, ustala się następujące ramowe 
zasady obiegu informacji i dokumentów dotyczących egzaminów dyplomowych w roku 
akademickim 2019/2020: 
 
 

1. Niniejszy Komunikat określa ogólne zasady obiegu informacji i dokumentów 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród 
pracowników i studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu 
Opolskiego. 

2. W momencie zatwierdzenia przez promotora pracy dyplomowej w APD, student 
niezwłocznie zwraca się drogą mailową do dziekanatu o wydanie Karty pracy 
dyplomowej, na adres wmfi@uni.opole.pl, przy użyciu poczty elektronicznej  
w domenie @uni.opole.pl. 

3. Wydrukowaną pracę dyplomową wraz z podpisaną Kartą pracy dyplomowej student 
przesyła do dziekanatu za pośrednictwem Poczty Polskiej, najpóźniej na 14 dni przed 
planowanym terminem obrony (liczy się data dostarczenia pracy do dziekanatu). 

4. Promotor, po zatwierdzeniu pracy w APD, zobowiązany jest do niezwłocznego 
dostarczenia do dziekanatu skanu podpisanego Raportu z badania pracy dyplomowej 
w JSA (na podany powyżej adres mailowy). 

5. Dziekanat uzgadnia termin obrony ze stronami egzaminu i podaje go oficjalnie do 
wiadomości drogą mailową studentowi, promotorowi i członkom komisji 
egzaminacyjnej co najmniej 7 dni przed jego planowanym terminem. 
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6. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest z uwzględnieniem wytycznych Zarządzenia 
nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020 r. (§ 4 – § 6) oraz 
uregulowań dotyczących przebiegu egzaminu dyplomowego w trybie zwykłym (o ile 
nie kolidują z zarządzeniem 59/2020).  

7. Komisja egzaminacyjna, co do zasady, obraduje na terenie Uczelni, w odpowiednim 
pomieszczeniu, z zachowaniem obowiązujących w danym dniu wytycznych sanitarno-
epidemiologicznych obowiązujących w  Uniwersytecie Opolskim.  

8. Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w trybie zdalnym. W takim 
przypadku stosuje się zasady określone poniżej. 

a) Wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym składa się 
do dziekana w terminie nie późniejszym niż na 14 dni przed terminem egzaminu 
dyplomowego, na adres e-mailowy dziekanatu wmfi@uni.opole.pl, przy użyciu 
poczty elektronicznej w domenie @uni.opole.pl.  

b) W przypadku, gdy wniosek, o którym mowa w pkt. 8 a) jest składany przez 
studenta, wnioskodawca zobligowany jest także do jednoczesnego złożenia 
oświadczenia o treści stanowiącej załącznik do niniejszego Komunikatu. 

c) Pracownik dziekanatu powiadamia Z-cę dziekana o złożeniu wniosku, o którym 
mowa w pkt. 8 a). Z-ca dziekana (po ewentualnej konsultacji z koordynatorem 
właściwego kierunku i/lub promotorem pracy) wyraża zgodę na przeprowadzanie 
egzaminu. 

d) Za ustanowienie sesji na platformie Microsoft Teams odpowiada przewodniczący 
komisji egzaminacyjnej. 

e) Nagranie egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji przekazuje do 
dziekanatu niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku egzaminu. Dziekanat przechowuje 
nagrania egzaminów jako część dokumentacji potwierdzającej ich realizację. 

 

 

Dziekan 

Wydziału Matematyki, Fizyki 

i Informatyki 
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Załącznik do Komunikatu Nr 3/2020 
Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  
Uniwersytetu Opolskiego z dnia 04 czerwca 2020 r. 

 
 

Opole, dnia …………………. 

WNIOSKODAWCA: 

……………………………………….. 
Imię i nazwisko 
……………………………………….. 
Kierunek studiów /nr albumu 
……………………………………….. 
Telefon kontaktowy /e-mail 
 

 

DZIEKAN  
WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI 

UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 

W związku z zarządzeniem nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020 
r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą 
uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz Komunikatem nr 3/2020 
Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego z dnia 04 
czerwca  2020 r. oświadczam, że: 
 
Posiadam sprzęt komputerowy wyposażony w kamerę oraz mikrofon, umożliwiający  
dwukierunkowy przekaz audio-video oraz dostęp do sieci Internet, pozwalający na  
zalogowanie się do aplikacji Microsoft Teams przy wykorzystaniu konta poczty elektronicznej 
w domenie @uni.opole.pl. 
 
 
 
 

     ………………………… 
Podpis wnioskodawcy 

 
 


