
PROCEDURA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA STUDIACH 

PODYPLOMOWYCH „ZASTOSOWANIE WSPÓŁCZESNYCH METOD HYDROLOGII W INŻYNIERII I 

GOSPODARCE WODNEJ” W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 NA WYDZIALE INŻYNIERII 

ŚRODOWISKA I GEODEZJI UR W KRAKOWIE 

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego, wprowadza się 

niestandardową procedurę przebiegu egzamin dyplomowego, według przestawionych wytycznych. 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się i dostosowanie do podanych zasad.   

EGZAMIN DYPLOMOWY 

1. Na egzamin dyplomowy należy zgłosić się w wyznaczonym terminie i godzinie.  

2. Do egzamin dyplomowego należy przystąpić w maseczce lub przyłbicy będącej własnością 

Słuchacza, a przed wejściem na salę należy zdezynfekować ręce środkami odkażającymi 

znajdującymi się przy wejściu do budynku oraz Dziekanatu. Dyplomant powinien być 

zaopatrzony w swój długopis oraz kartkę papieru. 

3. Po zakończonym egzaminie, sala powinna być przewietrzona a powierzchnie i urządzenia z 

których korzystał Dyplomant zdezynfekowane.  

4. Wynik egzamin dyplomowego będzie ogłaszany indywidualnie dla każdego dyplomanta po 

zakończonym egzaminie.  

STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Na egzamin dyplomowy należy zgłosić się na 15 min przed planowaną godziną rozpoczęcia 

egzaminu ustaloną indywidualnie dla każdego Dyplomanta. 

2.  Nie należy gromadzić się przed salą w której odbywa się egzamin dyplomowy. 

3. Przed salą egzaminacyjną może przebywać wyłącznie jeden Słuchacz, który przystępuje do 

egzaminu bezpośrednio po swoim poprzedniku. W przypadku wcześniejszego przybycia 

należy poczekać na zewnątrz Uczelni w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia się. 

4. Na drzwiach przy sali egzaminacyjnej będzie umieszczona informacja o godzinie 

przystąpienia poszczególnych Dyplomantów do egzaminu. Dodatkowo taka informacja 

będzie rozesłana do każdego Dyplomanta drogą meilową kilka dni przed egzaminem. 

5. Słuchacz zdający egzamin zajmuje miejsce na krześle ustawionym co najmniej 1,5 m przed 

stanowiskiem komisji egzaminacyjnej.  

6. W Sali, w której odbywa się egzamin dyplomowy, przebywać mogą tylko członkowie komisji 

egzaminacyjnej i osoba przystępująca do egzaminu dyplomowego. 

7. Członkowie komisji egzaminacyjnej i osoba egzaminowana zobowiązani są do noszenia 

maseczek lub przyłbic.  

8. Po zakończonym egzaminie należy niezwłocznie opuścić teren Uczelni. 

9. Zabrania się zwyczajowego wręczania kwiatów i osobistych podziękowań. 

10. Słuchacze u których stwierdzone zostaną wyraźne oznaki choroby, objawiające się 

uporczywym kaszlem, złym samopoczuciem lub trudnością w oddychaniu, nie zostaną 

dopuszczeni do egzaminu. W takim przypadku zostanie ogłoszony inny termin egzaminu.  

11. W sprawach nie objętych niniejszą procedurą, stosowane są wytyczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego dostępne na stronie www.gis.gov.pl 

http://www.gis.gov.pl/


Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu dyplomowego zawarte są w & 6 Zarządzenia Rektora 

UR nr 93/2020 z dnia 27 maja 2020 r w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. 

Hugona Kołłątaja w Krakowie w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 roku. 

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi przepisami przed przystąpieniem do egzaminu 

dyplomowego.  

Wszelkie dodatkowe informacje nt egzaminu dyplomowego uzyskają Państwo w Dziekanacie u Pani 
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