
 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE  

Nr 58/2020 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 
 

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 33/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych  

z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności  

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.), 

 

zarządzam: 
 

§ 1 

W zarządzeniu Nr 33/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych  

z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 po kropce dodaje się zdanie: 

„Dziekan Wydziału może podjąć decyzję o braku konieczności przesyłania egzemplarza 

pracy w formie pliku pdf..”; 

2) w § 2 ust. 2 kropkę zamienia się na przecinek, po którym dodaje się sformułowanie: 

„o ile jego przesłanie jest wymagane.”; 

3) w § 2 ust. 7 po kropce dodaje się kolejne zdanie w brzmieniu: 



„Istnieje możliwość założenia w aplikacji Teams spotkania dla grupy osób pod 

warunkiem zapewnienia indywidualnego przebiegu egzaminu dyplomowego dla 

wszystkich studentów z tej grupy.”; 

4) § 2 ust. 20 otrzymuje brzmienie: 

„20. Zaleca się sporządzenie recenzji prac dyplomowych oraz protokołu z egzaminu 

dyplomowego w postaci elektronicznej w systemie APD, a podpisy członków Komisji 

Egzaminacyjnej, w tym promotora (opiekuna pracy dyplomowej) oraz recenzenta 

zastępować uwierzytelnieniem tych osób w systemie. Recenzje prac dyplomowych 

oraz protokół z egzaminu dyplomowego drukowane są, przez osoby wskazane przez 

Dziekana Wydziału, celem przechowania ich w teczkach osobowych studentów.”; 

5) w § 4 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Egzemplarz pracy dyplomowej oraz niezbędne oświadczenia muszą być identyczne  

z plikiem pdf, o ile jego przesłanie było wymagane oraz skanami przesłanymi do 

Dziekanatu przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania, 

jednakże nie dłużej niż do 30 września 2020 r. 
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prof. dr hab. Stanisław Michałowski 

 


