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Egzamin dyplomowy studia II stopnia 

 

najpóźniej w 8 dniu 

roboczym przed 

planowanym 

egzaminem 

dyplomowym 

STUDENT wysyła ze swojego studenckiego adresu (@student.ath.edu.pl) 

do promotora pracy (przy użyciu służbowego adresu promotora) w formie 

załączników:  

1. wniosek skierowany do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu 

o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym z 

własnoręcznym podpisem (wzór wniosku do pobrania ze strony 

(www.wnoz.ath.bielsko.pl) 

Dokument należy zapisać według wzoru:  

numer albumu_wniosek 

Gdy student deklaruję chęć przystąpienia do egzaminu na terenie Uczelni 

składa 

2. deklarację o przystąpieniu do egzaminu dyplomowego na terenie uczelni 

z wykorzystaniem uczelnianego sprzętu komputerowego (w sali na terenie 

uczelni, innej niż sala, w której obradować będzie komisja egzaminacyjna, 

wzór oświadczenia do pobrania ze strony www.wnoz.ath.bielsko.pl  

Dokument należy zapisać według wzoru:  

numer albumu_deklaracja_imię i nazwisko studenta 

najpóźniej w 6 dniu 

roboczym przed 

planowanym 

egzaminem 

dyplomowym 

PROMOTOR PRACY przy użyciu służbowego adresu (@ath.bielsko.pl) 

kompletne dokumenty otrzymane od studenta w 1 wiadomości wysyła na 

adres wnoz@ath.bielsko.pl jako załączniki, tj.: 

1. wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie 

zdalnym; 

2. podpisaną ocenę promotora zapisaną według wzoru: numer 

albumu_promotor 

3. informację o pozytywnym wyniku badania pracy w Jednolitym 

Systemie Antyplagiatowym (JSA). 

3-4 dzień roboczy 

przed planowanym 

egzaminem 

dyplomowym 

KOORDYNATOR TECHNICZNY EGZAMINU, po otrzymaniu 

zawiadomienia o terminie egzaminu, tworzy w kalendarzu w usłudze 

Microsoft Teams spotkanie pt. „Egzamin dyplomowy [imię, nazwisko 

i (numer albumu studenta)]", na które zaprasza studenta i wszystkich 

członków komisji. 

STUDENT niezwłocznie potwierdza za pomocą usługi Microsoft Teams 

otrzymanie zaproszenia. 

CZŁONKOWIE KOMISJI niezwłocznie potwierdzają za pomocą usługi 

Microsoft Teams otrzymanie zaproszenia. 

2-3 dzień roboczy 

przed planowanym 

egzaminem 

dyplomowym 

DZIEKANAT WNoZ  

przygotowuje druk protokołu egzaminacyjnego, który przesyła do członka 

komisji egzaminu dyplomowego w wersji elektronicznej; 

KOORDYNATOR TECHNICZNY EGZAMINU umożliwia studentowi 

zweryfikowanie technicznych możliwości i jakości połączenia za pomocą 
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jego własnego sprzętu komputerowego i łącza internetowego; w przypadku 

negatywnego wyniku testu niezwłocznie powiadamia o tym 

PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI egzaminacyjnej, który 

niezwłocznie informuje studenta o konieczności zmiany sposobu 

przeprowadzenia egzaminu i użycia uczelnianego sprzętu komputerowego 

(w sali na terenie uczelni, innej niż sala, w której obradować będzie 

komisja egzaminacyjna). 

W DNIU 

EGZAMINU 

DYPLOMOWEGO 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI:  

1. inicjuje w usłudze Microsoft Teams połączenie członków komisji w 

drodze wideokonferencji odbywającej się w ramach spotkania; 

2. po odebraniu połączenia, a tym samym dołączeniu do spotkania 

wszystkich członków komisji, rozpoczyna rejestrację połączenia; 

3. po odebraniu połączenia, a tym samym dołączeniu do spotkania przez 

studenta, przewodniczący weryfikuje z pośrednictwem usługi Microsoft 

Teams tożsamość studenta (w oparciu o dwa dokumenty: legitymację 

studencką oraz inny dokument stwierdzający tożsamość).  

PROMOTOR PRACY:  

potwierdza tożsamość studenta; 

CZŁONKOWIE KOMISJI przekazują przewodniczącemu treść pytań 

egzaminacyjnych, które zostają zapisane w protokole. 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI:  

1. wyjaśnia studentowi kwestie techniczne związane z przebiegiem 

egzaminu, a także konsekwencje przerwania wideokonferencji (utraty 

połączenia) przed jej zakończeniem; 

2. czyta ocenę (promotora i recenzenta) pracy dyplomowej 

3. oddaje głos studentowi, który przedstawia swoją pracę dyplomową i 

odpowiada na pytania/uwagi zawarte w ocenie promotora i recenzenta 

4. przedstawia studentowi treść pytań egzaminacyjnych – na które student 

odpowiada 

5. przed zakończeniem egzaminu (połączenia) informuje studenta o 

terminie ogłoszenia wyniku egzaminu oraz sposobie, w jaki ono 

nastąpi. 

STUDENT kończy połączenie. 

KOMISJA: 

1. ustala oceny;  

2. członek komisji odnotowuje je w protokole egzaminu dyplomowego;  

3. protokół zostaje przesłany do wszystkich członków komisji (w 

przypadku zdalnej, indywidulanej pracy wszystkich osób z komisji); 

4. każdy członek komisji drukuje i podpisuje protokół egzaminacyjny, a 

następnie przesyła go e-mailowo do dziekanatu (jako skan w formacie 

pdf lub jako zdjęcie w formacie jpg) w przypadku zdalnej, 

indywidulanej pracy wszystkich osób z komisji. 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI informuje studenta o wyniku 
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egzaminu poprzez ponowne nawiązanie połączenia w usłudze Microsoft 

Teams i/lub e-mailowo. 

drogą pocztową lub 

niezwłocznie po 

wznowieniu zajęć 

dydaktycznych w 

trybie tradycyjnym 

lub w dniu odbioru 

dyplomu   

STUDENT dostarcza oryginały dokumentów do dziekanatu WNoZ. 

PROMOTOR PRACY dostarcza podpisane oryginały dokumentów: 

ocenę pracy, raport ogólny z badania antyplagiatowego pracy 

wygenerowany przez JSA do dziekanatu WNoZ. 

RECENZENT PRACY dostarcza podpisaną recenzję pracy do dziekanatu 

WNoZ. 

CZŁONKOWIE KOMISJI składają w dziekanacie WNoZ podpisane 

protokoły egzaminu. 

 

 

1. Prace komisji egzaminacyjnej odbywać się będą w salach na terenie Akademii 

Techniczno-Humanistycznej, z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego.  

 

2. Student, który wyraża wolę przystąpienia do egzaminu dyplomowego w formie 

zdalnej, a nie posiada odpowiedniego sprzętu komputerowego i łącza internetowego, 

może zrobić to z użyciem uczelnianego sprzętu komputerowego – w sali na terenie 

uczelni, innej niż sala, w której obradować będzie komisja egzaminacyjna, z 

zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego. 

 

 

Wymagania techniczne do przeprowadzenia egzaminu zdalnie 

Jeśli nie masz jeszcze aktywnego konta w domenie studenckiej, aktywuj je wg 

instrukcji opisanej na stronie https://aci.ath.bielsko.pl/office-365/  

Aby skorzystać z pakietu Office 365, wejdź na stronę http://portal.office.com - jako 

dane do logowania użyj konta uczelnianego ( @student.ath.edu.pl) 

Ze strony https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-

app pobierz aplikację Teams i zainstaluj na komputerze. Aplikacja zainstalowana na 

komputerze działa lepiej niż jej wersja w przeglądarce. 

Aby uzyskać łatwy dostęp do pozostałych aplikacji Office365 (Forms, OneDrive, 

OneNote itp.) zaloguj się w przeglądarce (Chrome, Edge) za pomocą konta 

uczelnianego. Najlepiej na stałe skonfiguruj profil w przeglądarce. Przykładową 

konfigurację profilu w MS Edge znajdziesz tutaj https://youtu.be/HbvEau3-tuM   

Zapoznaj się z aplikacją MS Teams. Jest wiele filmów w sieci na ten temat, możesz 

zacząć od tego https://youtu.be/lCLK2w5kIrA  

Do Twojego komputera powinna być podłączona działająca (wbudowana lub na USB) 

kamera internetowa oraz dobrej jakości mikrofon. 

https://aci.ath.bielsko.pl/office-365/
http://portal.office.com/
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://youtu.be/HbvEau3-tuM
https://youtu.be/lCLK2w5kIrA
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Przed przystąpieniem do egzaminu lub obrony, należy kilkukrotnie przetestować 

połączenie np. łącząc się z innymi studentami z Twojej grupy albo uczestnicząc w 

zajęciach czy seminariach. W czasie połączenia należy zweryfikować jakość wideo 

oraz dźwięk.   

Ustal z promotorem lub przewodniczącym komisji spotkanie testowe, które powinno 

się odbyć kilka dni przed faktyczną obroną, tak aby w razie problemów technicznych 

był jeszcze czas na usprawnienie komputera. 

Jeśli masz problem z komputerem lub łączem internetowym skorzystaj z innego 

komputera udostępnionego np. przez rodzinę.  

Przed egzaminem przygotuj pomieszczenie i stanowisko tak aby nie przeszkadzały Ci 

inne osoby. Uprzedź domowników, wyłącz komunikatory. 

Jeśli wszystko działa poprawnie, oczekuj na zaproszenie na spotkanie z komisją 

egzaminacyjną, które pojawi się na uczelnianym mailu i kalendarzu Teams. 

Powodzenia! 

 

 


