
Zasady organizacji egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020 

Część I – zasady organizacji egzaminu dyplomowego w siedzibie uczelni 

1. Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego UJ CM do 2 dni roboczych przed wyznaczonym terminem 
egzaminu uzupełnia w USOS (dane będą dostępne w systemie AP) informacje zawierające numer sali, 
w której odbywał się będzie egzamin magisterski oraz godzinę egzaminu. Warunkiem wyznaczenia 
terminu egzaminu jest spełnienie wymogów formalnych dotyczących przygotowania i złożenia pracy 
– określonych tutaj.  

2. Sale egzaminacyjne są dezynfekowane zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa przyjętymi na 
Wydziale.  

3. Podczas egzaminu na sali i w bezpośrednim jej sąsiedztwie mogą przebywać wyłącznie członkowie 
komisji egzaminacyjnej oraz studenci przystępujący do egzaminu w danym dniu. Osoby towarzyszące 
studentom mogą przebywać wyłącznie w wyznaczonych miejscach w budynku oraz na terenie 
Wydziału, którymi są hol budynku oraz parking przed budynkiem. Wszystkie osoby oczekujące na 
rozpoczęcie egzaminu zobowiązane są zachować bezpieczny odstęp od innych osób (zachowanie 
odstępu nie dotyczy osób zamieszkujących i/lub pracujących razem). 

4. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: przewodniczący komisji, promotor, recenzent oraz członek 
komisji, jeśli został wyznaczony.  

5. Studenci przystępujący do egzaminu oraz promotor, recenzent i członek komisji zobowiązani są 
do zgłoszenia się na egzamin 5 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.  

6. Członkowie komisji oraz studenci zobowiązani są przed wejściem na salę egzaminacyjną 
do zdezynfekowania rąk. 

7. Na sali egzaminacyjnej dostępny jest rzutnik i komputer. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić 
zbędnych przedmiotów, w tym jedzenia. Dopuszcza się wniesienie na salę wody mineralnej i napojów 
w butelkach i korzystanie z jednorazowych kubków.  

8. Przewodniczący Komisji ma prawo wyznaczyć przerwy w trakcie egzaminu, w szczególności w celu 
przewietrzenia sali i przeprowadzenia dodatkowej dezynfekcji. 

9. Po ogłoszeniu wyników egzaminu członkowie komisji oraz student powinny niezwłocznie opuścić salę 
egzaminacyjną. 

10. Dziekan wyznacza nowy termin egzaminu, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta. Za 
usprawiedliwioną obecność uznaje się, w szczególności: 

a. skierowanie studenta do izolacji domowej w związku z potwierdzonym zakażeniem wirusem 

SARS-CoV-2 lub podejrzeniem kontaktu z osobą chorą lub skierowanie do izolacji domowej 

w związku z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem osoby, z którą student mieszka, 

b. skierowanie studenta na obowiązkową kwarantannę, 

c. okresowe pogorszenie stan zdrowia lub niepełnosprawności, która uniemożliwia udział 

w egzaminie, 

d.  zdarzenie /sytuację losową 
11. Dziekan wyznacza II termin egzaminu w przypadku, gdy student uzyska z egzaminu ocenę 

niedostateczną. 
12. Student zobowiązany jest zgłosić do Dziekanatu i promotora nieobecność na egzaminie co najmniej 

24 godziny przed planowanym terminem egzaminu lub niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności 
uniemożliwiających udział w egzaminie. Zgłoszenia nieobecności do Dziekanatu należy dokonać 
mailem na adres: 

• analityka medyczna: justyna.trocka@uj.edu.pl  

• drug discovery and development: iwona.piszczek@uj.edu.pl  

• farmacja: kamil1.koziel@uj.edu.pl ; paulina.m.dabrowska@uj.edu.pl  

• kosmetologia: iwona.piszczek@uj.edu.pl 
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W zgłoszeniu podać należy imię i nazwisko studenta oraz przyczynę nieobecności wraz z dokumentami 
potwierdzającymi przedstawione fakty (zaświadczenie lekarskie, skierowanie na kwarantannę lub 
izolację wydane przez odpowiednie organy, inne). Dziekanat przekazuje informację o nieobecności 
przewodniczącemu komisji. 

13. Student ma prawo do uwzględnienia w trakcie egzaminu adaptacji przyznanych zgodnie 
z Zarządzeniem nr 86 Rektora UJ z 28 lipca 2017 w sprawie: dostosowania procesu kształcenia i badań 
naukowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji 
zdrowotnej. Potrzebę adaptacji należy zgłosić do Dziekanatu wraz z formularzem zgłoszenia pracy 
magisterskiej składanym 21 dni przed planowanym terminem egzaminu. 

 
 


