
 

Zarządzenie Nr 17/2020 

Rektora Wyższej Szkoły 

Zarządzania i Przedsiębiorczości 

z siedzibą w Wałbrzychu 

z dnia 30 maja 2020 roku 

 

 
 

w sprawie: zasad składania prac dyplomowych przez studentów Wyższej Szkoły Zarządzania 

i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu w związku z czasowym ograniczeniem 

funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

 

Na podstawie: art. 23 ust. 1 i art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) w związku z ustawą  

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), rozporządzeniem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 511 ze 

zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2020 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów  (Dz.U. z 2020 r. poz. 853 zarządzam, co 

następuje: 

 

§ 1 

 

1. Niniejsze zarządzenie określa szczególny tryb składania prac dyplomowych przez 

studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy Regulaminu 

Studiów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu. 

3. Zasady składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych 

obowiązujące w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu,  stosuje 

się z uwzględnieniem przepisów niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

W okresie od 01 czerwca 2020 roku, ustala się następujące zasady składania prac 

dyplomowych:  

1. Student umieszcza w systemie informatycznym (e-dziekanat) ostateczną wersję pracy.  

2. Promotor pracy weryfikuje w systemie antyplagiatowym JSA pracę dyplomową 

studenta i sporządza raport ogólny, który dostarcza do dziekanatu w formie 

tradycyjnej albo  podpisuje zaufanym podpisem cyfrowym lub kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

3. Student na zasadach określonych w Regulaminie Studiów składa w dziekanacie 

wniosek o dopuszczenie do obrony. Potwierdzeniem akceptacji wniosku przez 

promotora pracy jest ogólny raport z systemu antyplagiatowego JSA,  złożony przez 

promotora pracy z informacją, że w jego opinii przebadana praca nie nosi znamion 

plagiatu. 

 

 

 

 



§ 3 

 

W celu elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych, w Wyższej Szkole Zarządzania  

i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu funkcjonuje system internetowy Archiwum Prac 

Dyplomowych, zwany dalej „systemem APD”. 

 

§ 4 

 

Systemem APD zapewnia ich przechowywanie co najmniej przez okres, o którym mowa  

w ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, z 2019 r. poz. 787 i 1498 oraz z 2020 r. poz. 420,  

a w teczce akt osobowych studenta przechowywana jest informacja o przechowywaniu pracy 

dyplomowej w tej bazie zawierająca dane umożliwiające jej skuteczne wyszukanie. 

 

 

§ 5 

 

Pracownicy dziekanatu wykonujący czynności związane z obsługą administracyjną studiów 

są zobowiązani do wprowadzania do systemu APD, w terminie nie później niż dwa tygodnie 

po egzaminie dyplomowym, następujących danych dotyczących pracy:  

a) tytuł pracy,  

b) dane autora pracy,  

c) dane promotora,  

d) dane recenzenta,  

e) informacje o kierunku i poziomie studiów. 

 

§ 6 

 

Po wprowadzeniu danych, o których mowa w §5 pracownik dziekanatu sporządza wydruk 

dokumentu z systemu APD, który opatruje datą jego sporządzenia oraz podpisem i umieszcza 

w teczce akt osobowych studenta. 

 

§ 7 

 

Opis procesów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu dyplomowego 

w okresie wprowadzonego w kraju stanu epidemii zostanie uregulowany odrębnym 

zarządzeniem Rektora. 

 

 

§ 8 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Kanclerz                                               Rektor 


