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INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA  

EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

 Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK  

KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą Warszawie 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Niniejsza instrukcja określa zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego  

(licencjackiego, magisterskiego) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, które dalej określane jest jako „egzamin zdalny”. 

2. Egzamin zdalny przeprowadzany jest zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 01/05/2020  z 

dnia 18 maja 2020 roku przy wykorzystaniu platformy WEBEX i obowiązuje od dnia   18 

maja 2020 roku do odwołania z uwagi na okoliczności nadzwyczajnego zawieszenia zajęć 

w Uczelni wywołanego zagrożeniem wirusem SAR –CoV-2, ogłoszonego przez władze 

państwowe oraz na podstawie specjalnych zarządzeń Rektora. 

3. Do egzaminu zdalnego stosuje się odpowiednio przepisy aktów prawnych 

obowiązujących w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie, a w szczególności Regulamin studiów i Regulamin 

zasad dyplomowania. 

 

PODSTAWOWE POJĘCIA 

 

§ 2 

1. Platforma edukacyjna – platforma WEBEX dostępna za pośrednictwem sieci Internet; 

2. Dyplomant – student wykonujący prace dyplomową; 

3. Promotor – nauczyciel akademicki  prowadzący seminarium dyplomowe i pod którego 

kierunkiem tworzona jest praca dyplomowa; 

4. Recenzent – osoba wyznaczona przez Dziekana do oceny pracy dyplomowej; 

5. Komisja egzaminu dyplomowego licencjackiego lub magisterskiego, zwana dalej 

Komisją - powołany prze Dziekana zespół nauczycieli akademickich, w skład którego 
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wchodzi co najmniej 3 nauczycieli akademickich, w tym pełnomocnik Rektora lub osoba 

przez niego wyznaczona, jako przewodniczący Komisji oraz Promotor i Recenzent; 

6. Sekretarz Komisji egzaminu dyplomowego – zwany dalej sekretarzem – osoba 

wyznaczona przez Dziekana do dokumentowania przebiegu egzaminu dyplomowego; 

7. Egzamin dyplomowy licencjacki lub magisterski w trybie zdalnym – zwany dalej 

egzaminem zdalnym; 

8. Jednolity System Antyplagiatowy – elektroniczna forma wykrywania plagiatów prac 

dyplomowych. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

 

§ 3 

1. Egzamin dyplomowy licencjacki lub magisterski w trybie zdalnym przeprowadzany jest 

poza Uczelnią, za pomocą technik i narzędzi do synchronicznego kontaktu on-line i jest 

równoznaczny z egzaminem dyplomowym przeprowadzonym przed Komisją w budynku 

WSBiO. 

2. Podczas egzaminu zdalnego wszyscy uczestnicy zarówno dyplomant jak i Komisja 

pracują zdalnie. Wszystkie dokumenty i informacje dostarczane są droga mailową. 

 

§ 4 

1. Studencki, którzy wyrażają wolę przystąpienia do egzaminu dyplomowego w formie 

zdalnej zobowiązani są: 

1) po zatwierdzeniu przez Promotora pracy przesłać drogą mailową (na adres 

dzial_studenta@wsbio.waw.pl skan (względnie zdjęcie) własnoręcznie podpisanego 

wniosku o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie zdalnej (Załącznik nr 1).  

2) W składanym wniosku student powinien jednoznacznie potwierdzić posiadanie dostępu 

do komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę, podłączonego do szybkiego, 

stacjonarnego internetu oraz dostępu do usługi Webex WSBiO a także potwierdzić 

znajomość wykorzystywania tej usługi.  

3) Warunkiem obligatoryjnym dla rozpatrzenia takiego wniosku i podjęcia decyzji  

o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego jest wypełnienie wszystkich warunków 

określonych Regulaminem studiów w WSBiO. 

4) W przypadku egzaminów dyplomowych kończących studia drugiego stopnia, warunkiem 

wyrażenia zgody Dziekana na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego  

mailto:dzial_studenta@wsbio.waw.pl
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z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest złożenie przez studenta, 

wraz z wnioskiem o przeprowadzenie  egzaminu dyplomowego w formie zdalnej 

oświadczenia, w którym student zobowiąże się do nieużywania legitymacji studenckiej z 

chwilą obrony pracy dyplomowej i uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu (Załącznik 

nr 2). Legitymację studencką student ma obowiązek wysłać listem poleconym do 

Dziekanatu,  bezzwłocznie po egzaminie dyplomowym, najpóźniej w ciągu 3 dni 

roboczych pod rygorem nie otrzymania dyplomu. 

5) po otrzymaniu maila z Dziekanatu z informacją o uzyskaniu zgody na egzamin 

dyplomowy w formie zdalnej przesłać w odpowiedzi zwrotnej maila z dokumentami 

wyszególnionymi we wniosku złożonym w 1 etapie. 

2. Egzamin dyplomowy  może odbyć się pod warunkiem, uzyskania pozytywnej recenzji 

pracy dyplomowej przygotowanej przez wyznaczonego Recenzenta, która następnie 

zostaje przekazana wszystkim członkom Komisji Egzaminu Dyplomowego co najmniej 

cztery dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.  

3. W przypadku, jeśli konieczne będzie przekazanie do Dziekanatu dodatkowych 

oświadczeń, wyjaśnień, Student zostanie o tym poinformowany mailowo przez 

pracownika Dziekanatu i zobowiązany do ich niezwłocznego dostarczenia. 

4. Student zostanie mailowo poinformowany o terminie przeprowadzenia egzaminu  

co najmniej 7 dni przed egzaminem. 

5. Zaproszenie do platformy WEBEX na której odbędzie się egzamin, Student otrzymuje  

od Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej. 

 

§ 5 

1. Termin złożenia prac dyplomowych w przypadku wyboru pierwszego terminu obrony 

określony jest nie później niż do dnia 30 maja, w przypadku wyboru drugiego terminu 

obrony nie później niż do 15 września. 

2. Dziekanat zawiadamia członków Komisji i Sekretarza o dacie i sposobie przeprowadzenia 

zdalnego egzaminu dyplomowego oraz przesyła drogą elektroniczną złożoną pracę 

dyplomową do wszystkich członków Komisji. 

3. Listy zagadnień do egzaminu dyplomowego weryfikujących efekty kształcenia uzyskane 

przez studenta w trakcie przebiegu studiów z zakresu wiedzy określonej dla kierunku 

studiów oraz problematyki przedmiotów związanych z tematem pracy dyplomowej 

podawane są do wiadomości na stronie internetowej Uczelni. 
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OCENA PRACY DYPLOMOWEJ PRZEZ RECENZENTA 

 

§ 6 

1. Recenzent otrzymuje z Dziekanatu drogą mailową pracę do oceny. 

2. Nie później niż 4 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu Recenzent składa  

w Dziekanacie kompletną, zawierającą ocenę i własnoręcznie podpisaną recenzję pracy. 

Następnie udostępnia ją przynajmniej w wersji elektronicznej, dyplomantowi oraz 

promotorowi pracy. 

 

DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO ZDALNEGO 

 

§ 7 

1. W przypadku spełnienia przez dyplomanta wymagań oraz uzyskania pozytywnej oceny 

Recenzenta, Dziekan decyduje o dopuszczeniu Dyplomanta do egzaminu dyplomowego 

w planowanym terminie i powołuje Komisję Egzaminu Dyplomowego. 

2. W przypadku otrzymania negatywnej oceny recenzenta zastosowanie ma § 61 ust. 2  

Regulaminu studiów. 

 

PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO ZDALNEGO 

 

§ 8 

1. Egzaminy dyplomowe w trybie zdalnym są egzaminami ustnymi i odbywają się w formie 

spotkania on–line z wykorzystaniem narzędzi do synchronicznego kontaktu on-line. 

Podczas egzaminu dyplomanci przebywają w przygotowanym przez siebie 

pomieszczeniu. 

2. Dyplomant przed rozpoczęciem egzaminu loguje się z wykorzystaniem podanego linku, 

nr ID oraz hasła do przygotowanej sesji egzaminu on-line, sprawdza sprzęt i łącza do 

zdalnego kontaktu z członkami Komisji.  

3. Podczas egzaminu w pomieszczeniu dyplomanta nie mogą przebywać inne osoby. 

4. Dyplomant zobowiązany jest do wcześniejszego przygotowania wszelkich materiałów 

piśmienniczych, dowodu osobistego, drugiego dokumentu ze zdjęciem (np. prawo jazdy, 

paszport, legitymacja itp.) oraz innych niezbędnych do uczestnictwa w egzaminie 

zdalnym.  
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5. Podczas egzaminu Dyplomant nie może opuszczać pomieszczenia. Opuszczenie 

pomieszczenia równoznaczne jest z przerwaniem egzaminu.  

6. Do zrealizowania sesji egzaminacyjnej zdalnej wymagane jest łącze sieciowe 

pozwalające zachować stabilne połączenie wideo i audio, realizowane z wykorzystaniem 

platformy komunikacyjnej WEBEX. 

 

§ 9 

1. W dniu egzaminu, Przewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego organizuje  

w ustalonym terminie rozmowę grupową („czat”) poprzez narzędzie WEBEX i wywołuje  

do połączenia członków Komisji Egzaminu Dyplomowego i dyplomanta zdającego 

egzamin.  

2. Podczas egzaminu muszą być włączone kamery i mikrofony wszystkich osób 

uczestniczących w egzaminie - dyplomanta i trzech członków Komisji.  

3. Dyplomant udostępnia cały pulpit swojego komputera członkom Komisji.  

4. Udostępniany pulpit powinien zawierać jedynie prezentację pracy dyplomowej zajmującą 

co najmniej 90% powierzchni ekranu.  

5. W czasie trwania całego egzaminu na pulpicie komputera dyplomanta może znajdować 

się jedynie prezentacja pracy i ewentualnie aplikacje z nią związane.  

6. Niedopuszczalne jest uruchamianie przez Dyplomanta podczas egzaminu aplikacji 

ułatwiających odpowiedzi na pytania.  

7. Prezentowany podczas prezentacji pulpit powinien być jedynym ekranem dostępnym 

Dyplomantowi podczas egzaminu.  

8. Zdający egzamin powinien siedzieć naprzeciwko kamery tak, aby jego twarz zajmowała 

co najmniej 40% obszaru obejmowanego przez kamerę. Powinien też przez cały czas 

egzaminu patrzeć w kierunku ekranu. 

 

§ 10 

1. W czasie 15 minut przed godziną egzaminu zdalnego Sekretarz Komisji sprawdza 

połączenie internetowe z dyplomantem i ze wszystkimi członkami Komisji oraz 

dokonuje wszelkich innych ustaleń technicznych. 

2. Egzamin od momentu otwarcia przez Przewodniczącego do momentu zakończenia  

i ogłoszenia wyników jest nagrywany przez Sekretarza. 

3. Na potrzeby egzaminu tworzony jest osobny pokój tzw. egzaminacyjny. 

4. Egzamin dyplomowy przebiega zgodnie z zapisami Regulaminu studiów WSBiO. 
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§ 11 

1. Egzamin dyplomowy składa się z kolejno następujących po sobie części: 

1) otwarcie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym przez Przewodniczącego Komisji 

w terminie wyznaczonym w harmonogramie i poinformowanie dyplomanta  

o przebiegu egzaminu. 

2) na początku Przewodniczący prosi Dyplomanta o przedstawienie się oraz o pokazanie 

do kamery dowodu osobistego, w taki sposób aby wszystkie dane oraz zdjęcie były 

czytelne, następnie stwierdza tożsamość Dyplomanta, co jest warunkiem koniecznym 

do kontynuacji egzaminu. W przypadku uzasadnionej wątpliwości może poprosić  

o drugi dokument ze zdjęciem lub przerwać egzamin. 

3) podczas egzaminu zadawane są co najmniej trzy pytania: 

 pierwsze odnosi się do wiedzy związanej z kierunkiem studiów (losowanie z puli 

„zagadnień ogólnych”); 

 drugie odnosi się do problematyki przedmiotów związanych z pracą dyplomową 

(losowanie z puli „zagadnień tematycznych”); 

 trzecie pytanie zadane przez Promotora dotyczy tematyki pracy; 

Na odpowiedź dyplomant ma 20 minut (w tym 5 minut na przygotowanie się). 

 

Uwaga: losowanie z puli „zagadnień ogólnych” oraz „zagadnień tematycznych” w trakcie 

sesji przy wykorzystaniu zdalnej metody z użyciem generatora liczb losowych, 

wskazujących numery pytań – https://generujemy.pl/losowa_liczba 

 

 dyskusja Komisji z dyplomantem na temat pracy (około 5 minut), bez wpływu na 

ocenę. 

 po udzielonych odpowiedziach Dyplomant pozostaje w pomieszczeniu w którym 

przebywa, ale zobowiązany jest wylogować się z sesji na czas obrad Komisji. Nad 

prawidłowym wylogowaniem się Dyplomanta czuwa Sekretarz Komisji. 

 ustalenie przez Komisję ocen zgodnie z Regulaminem studiów. W przypadku 

znaczących rozbieżności w ustaleniu ocen za odpowiedzi na pytania lub oceny 

sposobu referowania pracy, decydujący głos przy ustaleniu oceny końcowej ma 

Przewodniczący Komisji. 

https://generujemy.pl/losowa_liczba
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 ponowne zalogowanie się do sesji egzaminacyjnej przez Dyplomanta po 15 minutach 

oraz poinformowanie Dyplomanta o wyniku egzaminu dyplomowego przez 

Przewodniczącego Komisji. Dyplomant zostanie poinformowany telefonicznie o 

możliwości ponownego zalogowania na podany przez niego nr telefonu 

 W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego Przewodniczący 

Komisji podaje wynik studiów i ogłasza decyzję o nadaniu właściwego tytułu 

zawodowego. 

 

§ 12 

1. Przewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego ma obowiązek sporządzenia 

protokołu egzaminu dyplomowego. W protokole odnotowuje się zdalny tryb 

przeprowadzenia egzaminu.  

2. Skan sporządzonego protokołu Przewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego 

przesyła w wersji elektronicznej do wybranego członka Komisji, a ten po podpisaniu 

ponownie skanuje dokument i wysyła do kolejnego członka. Procedura podpisywania 

powtarza się i skan z podpisami wszystkich członków wysyłany jest do 

Przewodniczącego, który po podpisaniu ponownie wysyła zeskanowany dokument  

do Dziekanatu.  

3. Członkowie Komisji przekazują oryginały wydrukowanych i podpisanych przez siebie 

cząstkowych protokołów do Dziekanatu celem przechowania ich w teczce studenta po 

zakończeniu okresu ograniczeń funkcjonowania Uczelni. 

4. Po otrzymaniu przez Dziekanat protokołu  egzaminu, Dziekanat sporządza zaświadczenie 

o ukończeniu studiów. Podpisany przez Dziekana skan zaświadczenia zostaje następnie 

mailowo przesłany Dyplomantowi. 

5. Dyplomant po zakończeniu stanu epidemiologicznego dostarcza do Dziekanatu wydruk 

pracy dyplomowej, indeks oraz podpisane przez siebie dokumenty wskazane we wniosku  

o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie zdalnej oraz zdjęcia do dyplomu. 

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

§ 13 

1. Dziekan Wydziału odpowiada za: 

- powołanie Komisji; 



                                                                                                                                                                             Załącznik nr 1 
                                                                                                                                                                                do Zarządzenia Rektora  
                                                                                                                                                                             nr z dnia 18 maja 2020 r. 

 

- weryfikację wniosków o dopuszczenie do egzaminu; 

- wyznaczenie terminów egzaminów; 

- wyznaczenie osób pełniących funkcje Sekretarzy w danym roku akademickim; 

- przydzielenie Sekretarzy do egzaminów oraz ich przeszkolenie; 

- organizacja i sprawny przebieg egzaminów z wykorzystaniem technik i narzędzi do 

synchronicznego kontaktu on-line. 

 

2. Komisja Egzaminacyjna odpowiada za: 

- zgodność przebiegu egzaminu z obowiązującymi przepisami; 

- przeprowadzenie egzaminu. 

 

3. Promotor odpowiada za: 

- ocenę pracy i wpisanie jej do Karty pracy dyplomowej (załącznik nr.) najpóźniej w terminie 

złożenia pracy do Dziekanatu; 

- sprawdzenie tekstowej części prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym  

z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 351 ust. 1 

ustawy oraz podpisanie wymaganych w dziekanacie dokumentów przed egzaminem 

dyplomowym. 

 

4. Recenzent odpowiada za: 

- sporządzenie recenzji i ocenę pracy dyplomowej (załącznik nr); 

- dostarczenie recenzji do dziekanatu drogą mailową; 

- dostarczenie recenzji do dyplomanta oraz promotora droga mailową. 

 

5. Dyplomant odpowiada za: 

- dokonanie wszystkich formalności zgodnie z procedurami dopuszczającymi do obrony 

pracy dyplomowej. 

 

6. Sekretarz odpowiada za: 

- kompletność dokumentów związanych z egzaminem; 

- techniczne przeprowadzenie egzaminu zdalnego za pomocą technik i narzędzi do 

synchronicznego kontaktu on-line; 

- przeprowadzenie losowania; 

- nagranie egzaminu; 

- pomoc techniczną w trakcie trwania egzaminu; 

- nieobecność dyplomanta w trakcie ustalania przez Komisję ocen, 

- telefoniczne poinformowanie Dyplomanta o możliwości ponownego zalogowania się do 

sesji egzaminacyjnej. 

 

7. Dziekanat odpowiada za: 

- przyjmowanie i kontrolę kompletności składanych prac dyplomowych oraz wniosków  

o dopuszczenie do egzaminu; 
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- weryfikację osiągnięcia przez studenta wymagań wynikających z programu studiów; 

- powiadomienie dyplomantów oraz członków Komisji o terminach egzaminów. 

 

 

 

 

 


