Instrukcja przygotowania Egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym dla studentów
pierwszego i drugiego stopnia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w sesji letniej 2019/2020

-

-

Egzamin dyplomowy składa się z kierunkowego egzaminu inżynierskiego oraz z obrony pracy
dyplomowej.
Przed przystąpieniem do egzaminu w trybie zdalnym student musi złożyć oświadczenie
o zgodzie na przystąpienia do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym.
Obrony przeprowadzamy na platformie WYDZIAŁOWEJ Microsoft Teams (MT) – oznacza to, że
wszyscy uczestnicy obrony powinni mieć do niej dostęp.
Przewodniczący Komisji lub wskazany członek (po uzgodnieniu z przewodniczącym) Komisji
zakłada nowy zespół na platformie MT i wyznacza termin spotkania, przypisuje do niego
uczestników egzaminu tak, aby zawiadomienie o tym fakcie zostało wysłane minimum na dzień
przed terminem egzaminu.
Dyplomant otrzyma link do spotkania na MT.
Przewodniczący Komisji może zaprosić do jej składu, poza recenzentem i opiekunem pracy
dyplomowej, do 3 dodatkowych członków.
Przed obroną sekretarz Komisji (z Katedry dyplomującej) lub opiekun do Microsoft Teams
wgrywa plik pracy dyplomowej w pdf oraz prezentację.
Przebieg egzaminu dyplomowego
o O umówionej godzinie rozpoczyna się egzamin dyplomowy. Dyplomant potwierdza
swoją tożsamość poprzez pokazanie do kamery dowodu osobistego, sprawdzane są
warunki techniczne połączenia. Egzamin dyplomowy jest nagrywany.
o Przewodniczący Komisji informuje Dyplomanta o trybie przeprowadzania egzaminu
dyplomowego: w pierwszej kolejności przeprowadzany jest egzamin kierunkowy, po
jego pozytywnej ocenie - prezentacja pracy dyplomowej, na którą przewidziano do 12
minut, a następnie pytania do pracy dyplomowej.
o Egzamin kierunkowy polega na wylosowaniu czterech pytań (dot. studiów
inżynierskich) z obowiązujących zagadnień (dostępnych na stronie Wydziału), z tym, że
jedno pytanie jest zawsze z przedmiotu kierunkowego. Student odpowiada na pytanie
z przedmiotu kierunkowego, a spośród pozostałych trzech wybiera dwa, na które
udziela odpowiedzi. Po wszystkich odpowiedziach student jest odłączany od spotkania
celem podjęcia przez komisję dyskusji o wyniku kierunkowego egzaminu
dyplomowego.
o Dyplomant zostaje ponownie dołączony do spotkania. Jeżeli wynik egzaminu
kierunkowego jest pozytywny, następuje obrona pracy dyplomowej. Jeżeli wynik
egzaminu jest negatywny egzamin jest kończony.
o Po pozytywnym wyniku egzaminu Dyplomant (lub opiekun) udostępnienia swój pulpit
i przedstawia prezentację.
o Po zakończeniu prezentacji, członkowie komisji zadają pytania do pracy dyplomowej.
Dyplomant odpowiada na pytania.
o Po zakończeniu jawnej części obrony, Przewodniczący Komisji tymczasowo rozłącza
Dyplomanta. Następuje niejawna część, podczas której ustalany jest wynik egzaminu
dyplomowego oraz ocena zakończenia studiów.
o Po zakończeniu części niejawnej (ustaleniu oceny, zatwierdzeniu protokołu), Sekretarz
ponownie zaprasza Dyplomanta do spotkania i ogłasza wynik egzaminu.

Protokół z egzaminu dyplomowego zatwierdzany jest przez wszystkich członków Komisji.

Instrukcja przygotowania i przebiegu egzaminu dyplomowego dla Studentów pierwszego
i drugiego stopnia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
(dla Dyplomanta):

Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym jest:
 złożenie oświadczenia o zgodzie na przystąpienie do egzaminu dyplomowego w trybie
zdalnym,
 posiadanie dostępu do platformy Microsoft Teams (MT) poprzez założenie konta
z wykorzystaniem adresu e-mail w domenie AGH.
Dyplomant:
-

-

-

Zostaje poinformowany mailowo o dacie i godzinie obrony. Minimum na dzień wcześniej
dostaje link, za pomocą którego połączy się z komisją egzaminacyjną.
Wgrywa na MT za pośrednictwem opiekuna lub sekretarza komisji (z Katedry dyplomującej)
plik pracy dyplomowej w pdf oraz prezentację, zawierające w nazwie plików imię i nazwisko.
Loguje się i dołącza do spotkania o wyznaczonej godzinie obrony .
Okazuje dowód osobisty do kamery, a następnie postępuje zgodnie z wytycznymi
Przewodniczącego i członków komisji: odpowiada na pytania, a po uzyskaniu pozytywnej
oceny z egzaminu kierunkowego udostępnienia swój pulpit i przedstawia prezentację.
Student powinien być przygotowany na konieczność napisania/narysowania wyjaśnień do
zadawanych pytań i pokazania zapisów do kamery.
Egzamin jest nagrywany, a Dyplomant w trakcie egzaminu cały czas powinien być widoczny.
Po zakończeniu jawnej części obrony Dyplomant zostaje tymczasowo odłączony ze spotkania,
na czas trwania części niejawnej. Oczekuje na ponowne zaproszenie do spotkania w celu
przedstawienia wyników egzaminu.
W przypadku czasowej utraty połączenia z Dyplomantem w trakcie egzaminu kierunkowego,
Przewodniczący komisji ma prawo powtórzyć egzamin od początku z nowym zestawem
pytań.

