
Planowany algorytm obron prac dyplomowych na WF w roku akademickim 2019/2020  
w okresie obowiązywania Rozporządzenia MZ ws. ograniczonego funkcjonowania uczelni medycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja studenta o zamiarze przystąpienia do obrony pracy dyplomowej w formie tradycyjnej lub  
on-line, wysłana do Dziekanatu drogą elektroniczną jedynie z adresu w domenie @student.wroc.pl  

na adresy: bozena.kazubek@umed.wroc.pl – FARMACJA; dagmara.nowakowska@umed.wroc.pl - ANALITYKA  
 

Złożenie elektroniczne pracy dyplomowej w formacie PDF 

w Dziekanacie, za pośrednictwem systemu ownCloud  

na ww. adres e-mail, wraz z wymaganą dokumentacją * 

w postaci skanów w terminie od 15.05-31.07.2020 oraz 

dostarczenie oryginałów dokumentów pocztą lub kurierem 

do Dziekanatu, przed planowanym terminem obrony.** 

 

OBRONA ON-LINE 

od 15.05 do 31.07.2020 

oraz od 1.09 do 30.09.2020 

OBRONA  W TRYBIE STACJONARNYM 

od 1.09 do 30.09.2020 

lub w terminie wcześniejszym  

po przywróceniu tradycyjnej formy 

kształcenia 

 

Złożenie przez Studenta pracy 

dyplomowej w Dziekanacie wraz  

z wymaganą dokumentacją zgodnie  

z obowiązującym  Regulaminem 

dyplomowania do 31.07.2020. 

do 31.07.2020 

Uzyskanie przez Dziekanat formy elektronicznej recenzji 

(PDF lub skan dokumentu z podpisem i pieczątką 

Recenzenta, albo podpisem elektronicznym). 

Udostępnienie recenzji Studentowi i Promotorowi  

drogą mejlową. 

Uzyskanie przez Dziekanat recenzji pracy 

dyplomowej. 

Obrona pracy dyplomowej przed  

komisją egzaminacyjną w sposób 

tradycyjny wg Regulaminu 

dyplomowania. 

Obrona pracy dyplomowej w systemie internetowym 

przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Dziekana 

po zalogowaniu się Studenta i członków komisji do 

systemu BBB przez CSA. 

Pełna dokumentacja egzaminu następuje poprzez zapis 

jego przebiegu w systemie BBB. Protokół egzaminacyjny 

tworzy i podpisuje ostatecznie przewodniczący komisji 

egzaminacyjnej. O wyniku egzaminu Student jest 

powiadamiany bezpośrednio po jego zakończeniu. Skan 

zaświadczenia o ukończeniu studiów absolwenci kierunku 

analityka medyczna uzyskują drogą mejlową. 

Osobisty odbiór przez absolwenta 

zaświadczenia o ukończenia jednolitych 

studiów magisterskich oraz pozostałych 

dokumentów z Dziekanatu. 

Wyznaczenie terminu obrony i poinformowanie drogą  

mejlową Studenta oraz wszystkich członków komisji. 

Wyznaczenie terminu obrony  

i poinformowanie drogą mejlową 

Studenta oraz wszystkich  

członków komisji. 

*  spis wymaganych dokumentów jest dostępny na stronie WF w zakładce: Informacje dla  studentów/Dyplomowanie 

** należy sprawdzić  kompletność przesyłanych dokumentów, gdyż po ich przesłaniu  pocztą nie ma  możliwości  

    dokonywania korekt 
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