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RD-DF.022.1.2021 
 

Pismo Okólne Nr 1/2021 
Dziekana Filii 

z dnia 23 grudnia 2021 r. 
 

w sprawie formy i terminów składania prac dyplomowych oraz terminów przeprowadzania 
egzaminów dyplomowych w Filii w Jeleniej Górze w roku akademickim 2021/2022 

 
 
Na podstawie § 25 Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu przyjętego Uchwałą nr R.0000.24.2021 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2021 r. w roku akademickim 2021/2022 w Filii w Jeleniej Górze 
ustala się co następuje: 

 
§ 1 

Komunikat dotyczy formy i terminów składania prac dyplomowych oraz terminów 
przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach licencjackich i magisterskich w roku 
akademickim 2021/2022. 

 
§ 2 

1. Wyznacza się następujące terminy składania prac dyplomowych: 
a) termin podstawowy: 

− od 1.06.2022 r. do 13.06.2022 r. – dla studentów studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych I stopnia, 

− od 1.06.2022 r. do 28.06.2022 r. – dla studentów studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych II stopnia; 

b) termin przedłużony: 

− od 5.09.2022 r. do 13.09.2022 r. – dla studentów studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych I stopnia przystępujących do rekrutacji na studia II stopnia w Filii w 
Jeleniej Górze; 

− od 5.09.2022 do 30.09.2022 r. – dla pozostałych studentów studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych I i II stopnia (po tym terminie następuje skreślenie z listy 
studentów). 

 
§ 3 

1. Student składa pracę dyplomową po uzyskaniu zaliczenia wszystkich przedmiotów 
przewidzianych w programie studiów, po uzyskaniu zgody promotora i rozliczeniu 
zobowiązań finansowych wobec Uczelni oraz dokonaniu zwrotu księgozbioru Biblioteki 
UEW, a także materiałów wypożyczonych od Promotora i pracowników Uczelni.  

2. Student składa pracę dyplomową w wersji elektronicznej w systemie Archiwum Prac 
Dyplomowych (APD).  

3. Student składa Oświadczenie Autora pracy dyplomowej w wersji elektronicznej w systemie 
APD. 



 

 
   

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
Filia w Jeleniej Górze 

ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra 
tel. 75 75 38 293 
email:elzbieta.sobczak@ue.wroc.pl 
 
 

www.jg.ue.wroc.pl 

4. Student składa pracę dyplomową zgodnie z procedurą, która zostanie określona w Piśmie 
Okólnym Dziekana Filii w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r. 

 
§ 4 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie co najmniej dwóch 
pozytywnych ocen pracy dyplomowej. 

2. Wyznacza się następujące terminy egzaminów dyplomowych:  
a) termin podstawowy: 

− od 20.06.2022 r. do 8.07.2022 r.  
b) termin przedłużony: 

− od 20.09.2022 r. do 28.10.2022 r.  
3. Egzaminy dyplomowe odbywają się zwyczajowo od poniedziałku do piątku. 
4. Terminy egzaminów dyplomowych oraz skład komisji ustala Prodziekan Filii. Student jest 

informowany o terminie egzaminu dyplomowego i składzie komisji nie później niż na 7 dni 
przed egzaminem. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta egzamin 
dyplomowy może się odbyć w terminie krótszym niż 7 dni od daty złożenia pracy. 

5. Egzamin dyplomowy powinien się odbyć w terminie nieprzekraczającym miesiąca od daty 
złożenia przez studenta pracy dyplomowej.  

6. Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony z wykorzystaniem technologii 
informatycznych zapewniających kontrolę jego przebiegu oraz w miarę potrzeby jego 
rejestrację.  

7. O terminie egzaminu dyplomowego student, promotor i recenzent informowani są 
poprzez system APD. Przewodniczącego komisji powiadamia Dziekanat Filii. 

 
§ 5 

Pismo Okólne Nr 1/2021 wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2021 r. 
 
 

Dziekan Filii 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 
 

dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UEW 
 


