
ZARZĄDZENIE NR 1148 

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 8 lipca  2020 roku 

 

➢ w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie wytycznych w zakresie 

przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Politechnice Białostockiej w związku z ograniczeniem 

lub zawieszeniem funkcjonowania Uczelni 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 oraz 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.) oraz § 26 ust. 2 pkt 2 Statutu Politechniki 

Białostockiej, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się zmiany w Zarządzeniu Nr 1123 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 26 maja 

2020 roku w sprawie wytycznych w zakresie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Politechnice 

Białostockiej w związku z ograniczeniem lub zawieszeniem funkcjonowania Uczelni, a mianowicie: 

1) w załączniku do zarządzenia: 

a) w § 1 w ust. 1: 

― pkt 3 otrzymuje brzmienie: „egzamin zdalny – egzamin dyplomowy realizowany wyłącznie 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności 

transmisję egzaminu zdalnego w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami oraz 

wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy egzaminu 

dyplomowego mogą wypowiadać się w jego toku, gdzie dyplomant i wszyscy Członkowie 

Komisji Egzaminu Dyplomowego (dalej Członkowie Komisji) znajdują się poza terenem 

Uczelni;”, 

― pkt 4 otrzymuje brzmienie: „egzamin hybrydowy – egzamin dyplomowy realizowany 

jednocześnie w formie tradycyjnej oraz przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zapewniających w szczególności transmisję egzaminu zdalnego w czasie rzeczywistym 

między jego uczestnikami oraz wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, 

w ramach której uczestnicy egzaminu dyplomowego mogą wypowiadać się w jego toku, 

gdzie Przewodniczący lub wyznaczony przez niego przynajmniej jeden Członek Komisji 

znajduje się na terenie Uczelni, przy czym dyplomant wybiera formę uczestnictwa 

w egzaminie;”; 

b) w § 2 uchyla się ust. 8 pkt 1, 

c) w § 3 uchyla się ust. 8 pkt 1; 

2) załącznik do zarządzenia otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do zarządzenia.  

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

REKTOR 

 

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis  
 



Załącznik do Zarządzenia Nr 1148 z 2020 roku 

 

Wniosek o organizację egzaminu dyplomowego zdalnego/hybrydowego* 

 

Imię i nazwisko dyplomanta: ....................................... 

Numer albumu: ....................................................... 

Nazwa Wydziału: ...................................................... 

Kierunek studiów: ..................................................... 

Poziom studiów: ....................................................... 

Profil studiów: ......................................................... 

Forma studiów: ....................................................... 

Imię i nazwisko promotora pracy dyplomowej: ....................................................... 

 

Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym/hybrydowym* 

 

…………………………………………                                  ………………………………………… 

         podpis promotora                                                                     podpis dziekana 

 

OŚWIADCZENIA DYPLOMANTA 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

 

• jestem gotowy/a przystąpić do egzaminu dyplomowego przeprowadzanego w trybie 

zdalnym/hybrydowym* przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewniających kontrolę 

jego przebiegu, 

• posiadam/nie posiadam* dostęp do Internetu zapewniającego płynny przesył obrazu i dźwięku, 

• posiadam/nie posiadam* odpowiedni sprzęt (komputer lub inne urządzenie) wyposażony 

w mikrofon, głośniki/słuchawki oraz kamerę, umożliwiający przesyłanie dźwięku i obrazu, 

• mam dostęp do usługi Microsoft Teams Politechniki Białostockiej, 

• w pomieszczeniu, w którym przebywam w trakcie egzaminu zdalnego nie będą znajdować się 

inne osoby, 

• w pomieszczeniu, w którym przebywam w trakcie egzaminu zdalnego/hybrydowego* nie 

znajdują się inne urządzenia elektroniczne (komputery, tablety, telefony, dyktafony, urządzenia 

radiowe itp.) poza komputerem służącym mi do udziału w egzaminie, 

• akceptuję zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu dyplomowego przeprowadzanego 

w trybie zdalnym/ hybrydowym* ustalone w Politechnice Białostockiej. 

 

…………………………………………                                            ………………………………………… 

       miejsce i data                             podpis dyplomanta 

 

 
*niepotrzebne skreślić 


