
DF.021.14.2020 
 
 

Z a r z ą d z e n i e   nr 26/2019/2020 
               Dziekana Wydziału  Fizjoterapii AWF we Wrocławiu 

z dnia 13 maja 2020 roku 
 

w sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia 
stacjonarnych  kierunku terapia zajęciowa, Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2019/2020 
Na podstawie:  § 34 ust. 3 pkt. 6 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 
Regulaminu Studiów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uchwały nr 14/2020 Senatu 
AWF we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2020 r., oraz Uchwały nr 20/2017/18 Rady Wydziału Fizjoterapii 
z dnia 8 lutego 2018 r. 
 
 

§ 1 

 

EGZAMIN  LICENCJACKI (dyplomowy) 

1. W a r u n k i e m  dopuszczenia do egzaminu licencjackiego  (dyplomowego)  jest: 
 

a/  uzyskanie: zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i praktyk oraz punktów ECTS 
przewidzianych w programie studiów oraz  wpisu ocen do indeksu elektronicznego, w terminie: 

 

-  do 12 czerwca  2020 r. tj. ostatniego dnia sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej do godz. 12.00; 

 
b/ przesłanie egzemplarza pracy licencjackiej w formie elektronicznej:  
 

w terminie do 15  czerwca (poniedziałek) 2020 r. /po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z 

Zarządzeniem nr 21/2014 Rektora AWF we Wrocławiu w sprawie wprowadzenia systemu 

antyplagiatowego) 

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach za zgodą Dziekana termin ten może zostać przesunięty 

,jednak nie później niż do dnia  11 września 2020 r (piątek).: 

 
na adres mailowy 

- magdalena.deren@awf.wroc.pl 

 
c/   uzyskanie pozytywnej oceny pracy licencjackiej;   
      Recenzję sporządza jeden recenzent wyznaczony przez Dziekana Wydziału.  

 Promotor (nie sporządza recenzji) dokonuje całościowej oceny pracy dyplomanta za dwa 
ostatnie semestry (z uwzględnieniem pracy licencjackiej), którą wpisuje do elektronicznego 
systemu ocen ostatniego (6-tego) semestru studiów; 
 

d/   wniesienie opłaty za dyplom 
opłata za dyplom (wraz z suplementem) wynosi 60 zł i należy jej dokonać na konto 

Uczelni  
(indywid. studenta) oraz dodatkowo na pisemny wniosek studenta 40 zł za odpis dyplomu w 
 jednym z języków: angielski lub niemiecki  wraz z suplementem w języku angielskim. 

 

e/   uregulowanie wszystkich opłat za studia.  
 

2.   Egzamin licencjacki zostanie wyznaczony w terminie 2 tygodni od przesłania pracy licencjackiej 
i spełnienia pozostałych warunków wymienionych w  pkt. 1. Szczegółowy harmonogram egzaminów   
– ustala Dziekan Wydziału. 
3. Egzamin licencjacki  zostanie przeprowadzony w trybie zdalnym  - w drodze wideokonferencji 
internetowej odbywanej za pomocą platformy Cisco Webex, pod warunkiem, że zarówno 



przystępujący do niego student, jak i członkowie komisji egzaminacyjnej mają techniczną możliwość 
uczestniczenia w egzaminie w tym trybie. 
4. Z chwilą ewentualnego wznowienia w Akademii zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie 
studentów z nauczycielami akademickimi egzaminy dyplomowe będą przeprowadzane na zasadach 
obowiązujących w warunkach rutynowych. 
5. Przedmiotem egzaminu licencjackiego jest problematyka związana bezpośrednio z pracą 
dyplomową (egzamin praktyczny), oraz ogólna problematyka studiów, ze szczególnym 
uwzględnieniem przedmiotów kierunkowych (egzamin teoretyczny) 
6. Egzamin licencjacki  składany jest przez Komisją Egzaminu Dyplomowego w składzie:  
     przewodniczący komisji (Dziekan, Prodziekan, wskazany przez Dziekana Kierownik Katedry, lub 
inny samodzielny pracownik naukowy zatrudniony na Wydziale Fizjoterapii), promotor oraz recenzent 
pracy, w następującej kolejności: 
 

  a/  informacja Przewodniczącego Komisji o przyjęciu pracy licencjackiej,  
            przedstawienie oceny z recenzji, oraz średniej z przebiegu studiów, 
  b/  krótkie - ustne przedstawienie przez studenta najważniejszych tez pracy licencjackiej  
            (max. 3   min.), 
  c/  losowanie przez studenta 2 pytań z zakresu programu studiów i odpowiedź na nie  
       (bez dodatkowej przerwy na przygotowanie), 
  d/  odpowiedź na 2 pytania z zakresu napisanej pracy dyplomowej  
       (zadają członkowie Komisji Egzaminacyjnej), 
  e/  ocena odpowiedzi na zadane pytania, 
  f/  ogłoszenie przez przewodniczącego Komisji  wyniku egzaminu licencjackiego i  końcowej  
       oceny na dyplomie (obliczonej zgodnie z par. 52 ust. 2 i par. 53  Regulaminu AWF we Wrocławiu). 
 

7.    Po obronie pracy licencjackiej absolwent zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie : 

 4 szt. fotografii do dyplomu (wymiary: 4,5 x 6,5 cm) + 1 szt. do wersji obcojęzycznej; 

  kartę obiegową; 

 1 egzemplarz pracy licencjackiej w formie papierowej 
 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 Dziekan  
   Wydziału Fizjoterapii 

                                                                                           

                                                          Prof.  dr hab.  Anna Skrzek  

 

  
UWAGA! 

 Wskazówki dotyczące: 
-  edytorskiego i merytorycznego pisania pracy licencjackiej (dyplomowej) są zamieszczone na stronie 
internetowej Uczelni (Dydaktyka - Dziekanat Wydziału Fizjoterapii - Wytyczne przygotowania prac dyplomowych – 
Wytyczne pisania prac dyplomowych na Wydziale Fizjoterapii od roku akad. 2017/18). 

 


