Kraków, 18.06.2020 r.

Zasady realizacji egzaminów dyplomowych inżynierskich
w semestrze letnim, w roku 2019/20
1. Zgodnie z procedurą dyplomowania dla studiów I stopnia prowadzonych na Wydziale Górnictwa
i Geoinżynierii AGH egzamin dyplomowy składa się z egzaminu kierunkowego inżynierskiego oraz
obrony pracy dyplomowej.
2. Ze względu na stan pandemii, w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 dopuszczona została
możliwość przeprowadzania egzaminu dyplomowego w sposób zdalny z wykorzystaniem platformy
internetowej MS Teams (zgodnie z: „Instrukcja przygotowania Egzaminu dyplomowego w trybie
zdalnym dla studentów pierwszego i drugiego stopnia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w sesji
letniej 2019/2020”). Zmiana ta wymaga zgody dyplomanta wyrażonej w pisemnym oświadczeniu.
3. Mając na względzie warunki organizacyjne, egzaminy dyplomowe w formie zdalnej przeprowadzane
będą według następującego schematu:
a. W dniach, w których ustalony zostanie egzaminy dyplomowy, w godzinach porannych (od
godziny 8.00) przeprowadzany będzie egzamin inżynierski kierunkowy przez komisję
egzaminacyjną składającej się z 3 do 6 członków spośród pracowników katedry dyplomującej.
b. Od godzin popołudniowych przeprowadzane będą obrony prac inżynierskich, czyli druga
cześć egzaminu dyplomowego.
4. Przed przystąpieniem do kierunkowego egzaminu dyplomowego w formie zdalnej student powinien
zarejestrować pracę oraz złożyć wymagany komplet dokumentów wraz z pracą dyplomową w formie
papierowej.
5. Planowane terminy zdalnych egzaminów dyplomowych to: 30.06.2020 r., 7.07.2020 r., 14.07.2020 r.,
21.07.2020 r., 8.09.2020 r., 15.09.2020 r. oraz 22.09.2020 r. Liczba osób zdających każdego dnia jest
ograniczona. Jeżeli będzie taka potrzeba zostaną wskazane nowe terminy.
6. Zapisy na egzamin są możliwe nie później niż na 7 dni przed terminem u osób, które przygotują
również szczegółowy harmonogram egzaminów dla każdego terminu:
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7. Dla osób, które nie wyrażą zgody na egzamin kierunkowy w postaci zdalnej zostaną zorganizowane
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8. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z pisemnego egzaminu kierunkowego, dyplomant będzie mógł
przystąpić do obrony pracy inżynierskiej w terminach z pkt. 5.
9. Odstępstwo od tego schematu wymaga każdorazowej zgody Prodziekana ds. Kształcenia
odpowiedzialnego za dany kierunek i rodzaj studiów.
10. Pozostałe elementy procedury dyplomowania pozostają bez zmian, zgodnie z wcześniejszymi
regulacjami.

Prodziekani ds. Kształcenia
Dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH
Dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Kraków, 18.06.2020 r.

Zasady realizacji egzaminów dyplomowych magisterskich
w semestrze letnim, w roku 2019/20
1. Zgodnie z procedurą dyplomowania dla studiów II stopnia studiów prowadzonych na Wydziale
Górnictwa i Geoinżynierii AGH egzamin kierunkowy magisterski przeprowadzany jest razem z obroną
pracy dyplomowej (jako dwa składniki egzaminu dyplomowego).
2. Wobec stanu pandemii w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 wprowadzona została
możliwość przeprowadzania egzaminu dyplomowego zdalnie z wykorzystaniem platformy
internetowej MS Teams (zgodnie z: „Instrukcja przygotowania Egzaminu dyplomowego w trybie
zdalnym dla studentów pierwszego i drugiego stopnia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w sesji
letniej 2019/2020”). Zmiana ta wymaga zgody dyplomanta wyrażonej w oświadczeniu.
3. Mając na względzie warunki organizacyjne, egzaminy dyplomowe w formie zdalnej przeprowadzane
będą według następującego schematu:
a. W dniach, w których ustalony zostanie egzamin dyplomowy, w godzinach porannych (od
godziny 8.00) przeprowadzany będzie egzamin magisterski kierunkowy przez komisję
egzaminacyjną składającej się z 3 do 6 członków spośród pracowników katedry dyplomującej.
b. Od godzin popołudniowych przeprowadzane będą obrony prac magisterskich, czyli druga
cześć egzaminu dyplomowego.
4. Przed przystąpieniem do kierunkowego egzaminu dyplomowego w formie zdalnej student powinien
zarejestrować pracę oraz złożyć wymagany komplet dokumentów wraz z pracą dyplomową w formie
papierowej.
5. Planowane terminy zdalnych egzaminów dyplomowych: 30.06.2020 r., 7.07.2020 r., 14.07.2020 r.,
21.07.2020 r., 8.09.2020 r., 15.09.2020 r. oraz 22.09.2020 r. Liczba osób zdających każdego dnia jest
ograniczona. Jeżeli będzie taka potrzeba zostaną wskazane nowe terminy.
6. Zapisy na egzamin są możliwe nie później niż na 7 dni przed terminem, u następujących osób, które
przygotują również szczegółowy harmonogram egzaminów dla każdego terminu:
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7. Odstępstwo od tego schematu wymaga każdorazowej zgody Prodziekana ds. Kształcenia
odpowiedzialnego za dany kierunek i rodzaj studiów.
8. Pozostałe elementy procedury dyplomowania pozostają bez zmian, zgodnie z wcześniejszymi
regulacjami.

Prodziekani ds. Kształcenia
Dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH
Dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

