
 
ZARZĄDZENIE NR 138/2019 

REKTORA 
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

z dnia 4 listopada 2019 r. 
 

w sprawie procedury dyplomowania oraz przyjętych wzorów dokumentów  
dla złożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego  

 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i  art. 76 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) w związku  
z § 42 ust. 7 i § 53 ust. 4 Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 322/VI/III/2019 Senatu PWSZ w Koninie 
z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie 

  zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Ustala się następujące wzory dokumentów: 

1) strony tytułowej pracy dyplomowej – załącznik nr  1 do zarządzenia; 
2) oświadczenia o samodzielności wykonanej pracy – załącznik nr  2 do zarządzenia; 
3) karty ewidencyjnej pracy dyplomowej – załącznik nr 3 do zarządzenia; 
4) oceny pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej) przez promotora – załącznik 

nr  4 do zarządzenia; 
5) oceny pracy dyplomowej (inżynierskiej/magisterskiej) przez promotora – załącznik 

nr  5 do zarządzenia; 
6) oceny pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej) przez recenzenta – załącznik 

nr 6 do zarządzenia; 
7) oceny pracy dyplomowej (inżynierskiej/magisterskiej) przez recenzenta – załącznik 

nr 7 do zarządzenia; 
8) protokołu egzaminu dyplomowego – załącznik nr 8 do zarządzenia. 

2. Wobec studentów powtarzających semestr, podejmujących studia po urlopie oraz 
wznawiających studia, stosuje się taki sam protokół egzaminu dyplomowego, jak wobec 
studentów, z którymi kontynuują studia. 

 
§ 2 

1. Ustala się zasady przygotowania pracy dyplomowej, stanowiące załącznik nr  9  
do zarządzenia. 

2. Przygotowywane w Uczelni prace dyplomowe zawierają streszczenie i słowa kluczowe 
w języku polskim i angielskim, natomiast prace przygotowywane w języku innym niż 
język polski i angielski zawierają dodatkowo streszczenie i słowa kluczowe w języku 
pisanej pracy. 

 
§ 3 

Wszystkie prace dyplomowe podlegają sprawdzeniu w Jednolitym Systemie 
Antyplagiatowym. Tryb oraz zasady procedury antyplagiatowej określa załącznik nr 10  
do zarządzenia.  

 
§ 4 

Wprowadza się Procedurę dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych  
z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD), stanowiącą załącznik  
nr 11 do zarządzenia. 

 
 



§ 5 
Tracą moc: 

1)  Zarządzenie Nr 12/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 17 marca 2015 r.   
w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów; 

2) Zarządzenie Nr 53/2017 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 9 czerwca 2017 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz 
wzorów dokumentów; 

3) Zarządzenie Nr 45/2018 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 4 września 2018 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz 
wzorów dokumentów; 

4) Zarządzenie Nr 108/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 12 października 2015 r.  
w sprawie udostępniania pisemnych prac dyplomowych oraz przekazywania  
do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym „POL-on”; 

5) Uchwała Nr 78/III/IV/2018 Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 05 kwietnia 2018 r.  
w sprawie określenia zasad prawidłowego przygotowania pracy dyplomowej na 
Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia; 

6) Uchwała Nr 53/2018 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad 
prawidłowego przygotowania pracy dyplomowej na Wydziale Społeczno-
Technicznym; 

7) Uchwała Nr 16/2015 Rady Wydziału Filologicznego Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie z dnia 8 grudnia 2015 r.  w sprawie zasad przygotowywania 
pracy dyplomowej na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Filologicznym 
PWSZ w Koninie; 

8) Decyzja Nr 5/2019 Dziekana Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie trybu oraz 
zasad procedury antyplagiatowej stosowanej  na Wydziale Społeczno-Technicznym; 

9) Decyzja Nr 7/2019 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 4 kwietnia 2019 r.  
w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale 
Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia; 

10) Decyzja Nr 3/2019 Dziekana Wydziału Filologicznego Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu oraz zasad procedury 
antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Filologicznym. 

 
§ 6 

Studenci, którzy rozpoczęli seminaria dyplomowe przed dniem wejścia w życie niniejszego 
zarządzenia mogą kontynuować przygotowanie prac dyplomowych według dotychczasowych 
wydziałowych zasad prawidłowego przygotowania pracy dyplomowej. 

 
§ 7 

Wykonanie zarządzenia powierza się dziekanom wydziałów. 
 

§ 8 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym że określone w nim wzory 
dokumentów i procedury dotyczą studentów kończących studia począwszy od semestru 
zimowego roku akademickiego 2019/2020, dla których zgodnie z programem studiów 
warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. 
 
                                                                                                     REKTOR 
                  /-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
Radca Prawny 
/-/ K. Klapsa 


