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Komunikat nr 11/2020 

Dziekana Filii 

z dnia 17 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie elektronicznej dokumentacji procesu dyplomowania w trybie zdalnym  

w roku akademickim 2019/2020 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w 

sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.), § 25 i § 26 Uczelnianego Regulaminu Studiów 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przyjętego Uchwałą nr R.0000.51.2019 Senatu Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2019 r., Zarządzenia Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu nr 65/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zaliczeń przedmiotów, 

egzaminów i egzaminów dyplomowych w okresie do 30 września 2020 roku, Zarządzenia Rektora 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 56/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie 

przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu, Zarządzenia Rektora nr 66/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie realizacji procesu dyplomowania na Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu, Komunikatu Dziekana Filii nr 8/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie 

trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Filii w Jeleniej Górze w roku akademickim 2019/2020 

Komunikatu Dziekana Filii nr 10/2020 z dnia w sprawie składania prac dyplomowych oraz realizacji 

procesu dyplomowania w trybie zdalnym w roku akademickim 2019/2020  ustala się, co następuje: 

 

§ 1 

Dokumentacja związana z realizacją procesu dyplomowania i przebiegiem egzaminu dyplomowego w 

trybie zdalnym w roku akademickim 2019/2020 przyjmuje formę elektroniczną. Dotyczy to w 

szczególności: dokumentów związanych z weryfikacją prac dyplomowych w Jednolitym Systemie 

Antyplagiatowym (JSA), recenzji prac dyplomowych w systemie Archiwum Prac Dyplomowych (APD) 

oraz protokołu z egzaminu dyplomowego. 

 

§ 2 

Recenzje pracy dyplomowej są podpisywane przez Promotora i Recenzenta w sposób elektroniczny 

poprzez ich zatwierdzenie w systemie APD. Recenzje nie są składane w wersji papierowej w Dziekanacie 

Filii.  

 

§ 3 

Promotor na podstawie analizy Raportu z badania antyplagiatowego, w ciągu maksymalnie 3 dni od 

momentu wygenerowania Raportu, podejmuje decyzję dotyczącą dopuszczenia pracy do obrony. W 

przypadku stwierdzenia naruszenia prawa autorskiego, Promotor zgłasza na piśmie sprawę do Rektora 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jeżeli zdaniem Promotora praca nie wykazuje znamion 

naruszenia praw autorskich i wskaźnik Procentowego Rozmiaru Podobieństwa (PRP) przyjmuje wartość: 

− mniejszą niż 40% – Promotor akceptuje Raport z badania antyplagiatowego w systemie APD i nie 

podejmuje innych czynności; 

− od 40% do 60% – Promotor może skierować pracę do poprawy lub zaakceptować wynik badania 

antyplagiatowego w systemie APD. W przypadku skierowania pracy do poprawy Promotor informuje 

o swojej decyzji Studenta. W przypadku akceptacji wyniku badania antyplagiatowego Promotor 

informuje o swojej decyzji drogą mailową Kierownika Dziekanatu Filii. Treść wiadomości zawiera 
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imię i nazwisko studenta, numer albumu, kierunek studiów, temat oraz typ pracy dyplomowej 

(licencjacka/magisterska), wartość wskaźnika PRP wraz z uzasadnieniem dopuszczenia pracy 

dyplomowej do obrony; 

− większą niż 60% – Promotor przesyła ze służbowego adresu email wiadomość do Kierownika 

Dziekanatu Filii. Treść wiadomości zawiera imię i nazwisko studenta, numer albumu, kierunek studiów, 

temat oraz typ pracy dyplomowej (licencjacka/magisterska) oraz informację o wartości wskaźnika PRP. 

 

§ 4 

Obieg dokumentacji związanej z weryfikacją prac dyplomowych przez system antyplagiatowy. 

1. Kierownik Dziekanatu Filii przekazuje do Biura Filii informacje otrzymane od Promotora w celu 

dalszego procedowania. Dotyczy to zarówno uzasadnienia akceptacji pracy (jeżeli wskaźnik 

podobieństwa PRP przyjmuje wartość od 40% do 60%), jak również informacji o uzyskaniu wskaźnika 

przekraczającego 60%.  

2. W przypadku gdy wskaźnik podobieństwa PRP wskazany w Raporcie z badania antyplagiatowego 

przekracza 60% obowiązuje następujący tryb pracy: 

a) Pracownik Biura Filii przesyła drogą mailową do Koordynatora Komisji ds. weryfikacji prac 

dyplomowych dla danego kierunku tzw. zestaw do analizy obejmujący: pracę dyplomową w wersji 

elektronicznej, raport ogólny, raport szczegółowy, formularz Protokołu stanowiącego Załącznik nr 

1 do Regulaminu weryfikacji prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego (Regulamin weryfikacji prac dyplomowych stanowi Załącznik nr 7 do 

Zarządzenia Rektora nr 66/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 

maja 2020 r. w sprawie realizacji procesu dyplomowania na Uniwersytecie Ekonomicznym we 

Wrocławiu). 

b) Zgodnie z Regulaminem weryfikacji prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego, Koordynator Komisji w ciągu 2 dni roboczych od uzyskania zestawu do analizy 

wyznacza przynajmniej 3 osobowy Zespół Opiniujący spośród Członków Komisji wskazując także 

przewodniczącego Zespołu. 

c) Koordynator Komisji informuje drogą mailową wyznaczonych nauczycieli akademickich, 

członków Komisji o powołaniu do Zespołu Opiniującego. Informacje o składzie Zespołu przekazuje 

równocześnie na adresy mailowe pracowników Biura Filii tj.: halina.szewczyk@ue.woc.pl, 

stanislawa.lazarewicz@ue.wroc.pl. 

d) Pracownik Biura Filii zakłada w aplikacji MS Teams „Zespół” w składzie wskazanym przez 

Koordynatora przypisując role: 

− Przewodniczący Zespołu Opiniującego – rola „Organizator” 

− Członkowie Zespołu Opiniującego – rola „Członek” 

oraz zamieszcza w plikach MS Teams i przesyła do Przewodniczącego i członków Zespołu 

Opiniującego zestaw do analizy i Formularz Protokołu dla Komisji. 

e) Przewodniczący Zespołu Opiniującego ustala terminu posiedzenia w aplikacji MS Teams. 

Następnie w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawu do analizy uzgadnia podczas 

posiedzenia w aplikacji MS Teams tekst Protokołu zawierający jedną z poniższych rekomendacji:  

− pracę dyplomową należy skierować do autora pracy dyplomowej w celu jej poprawy,  

− promotor może zaakceptować pracę dyplomową i dopuścić ją do egzaminu dyplomowego,  

− promotor powinien złożyć pisemny wniosek do Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu ze względu na podejrzenie popełnienia plagiatu przez autora pracy dyplomowej. 

f) Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu i niezwłocznie przesyła skan Protokołu do Biura Filii 

na adresy mailowe: halina.szewczyk@ue.woc.pl, stanislawa.lazarewicz@ue.wroc.pl. 

g) Biuro Filii przesyła drogą mailową skan Protokołu do Promotora i Kierownika Dziekanatu Filii. 
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h) Oryginał Protokołu uzupełniony o podpisy członków Zespołu Opiniującego Przewodniczący 

Komisji składa w Biurze Filii (pok. 59) po ustaniu okresu zawieszenia zajęć prowadzonych w 

kontakcie bezpośrednim na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

i) Biuro Filii po otrzymaniu oryginału Protokołu Zespołu Oceniającego przekazuje jego kopię do 

Kierownika Dziekanatu Filii. 

3. Biuro Filii gromadzi dokumentację dotyczącą weryfikacji prac dyplomowych przez system 

antyplagiatowy, którą po ustaniu okresu zawieszenia zajęć prowadzonych w kontakcie bezpośrednim 

na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu przekazuje do Centrum Jakości Kształcenia.  

 

§ 5 

Dokumentacja przebiegu egzaminu dyplomowego. 

1. Pracownik Dziekanatu Filii przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego przekazuje 

Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej Wniosek o przeprowadzenie procesu dyplomowania w 

trybie zdalnym oraz recenzje pracy dyplomowej. 

2. Przewodniczący Komisji przygotowuje protokół z egzaminu dyplomowego na podstawie nagrania 

zawierającego zarejestrowany przebieg egzaminu oraz po uzgodnieniu jego treści z pozostałymi 

członkami Komisji. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Przewodniczący Komisji usuwa 

nagranie.   

3. Protokół z przebiegu egzaminu dyplomowego jest podpisywany elektronicznie poprzez jego 

zatwierdzenie w systemie APD przez wszystkich członków Komisji.  

4. Pracownik Dziekanatu Filii niezwłocznie po zakończeniu egzaminu dyplomowego drukuje 

dokumentację z egzaminu dyplomowego.  

 

§ 6 

W Komunikacie nr 10/2020 Dziekana Filii z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie składania prac dyplomowych 

oraz realizacji procesu dyplomowania w trybie zdalnym w roku akademickim 2019/2020, uchyla się zapisy 

§ 3 pkt. 4, 8, 9 i 10. 

 

§ 7 

Komunikat obowiązuje od dnia 17 czerwca 2020 r. 

 

 

Dziekan Filii 

 

 

dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UEW 
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