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DYPLOMOWANIE – TERMINARZ 2021/22 

POPRAWIONY (PO PRZENIESIENIU SESJI POPRAWKOWEJ  

w zakresie zaliczania seminariów dyplomowych NA WRZESIEŃ) 

 

Lp. sesja termin 

1 Sesja podstawowa 22.06-12.07.2022 

(jest to termin złożenia pracy; egzaminy dyplomowe 

mogą się odbywać do 24.07.2022) 

2 Sesja poprawkowa 

 

05.09-30.09.2022 

(jest to termin na złożenie pracy i przystąpienie do 

egzaminu; w wyjątkowych przypadkach egzamin może 

być przesunięty na październik – zob. uwagi pod tabelą) 

3 Przywrócony termin sesji 

 

nie ma możliwości przywrócenia sesji poprawkowej 

 (zob. uwagi pod tabelką) 

 

Z Regulaminu studiów na UR 

Paragraf  34, ustęp 2: 
W przypadku niewykorzystania przez studenta dwóch terminów w sesji egzaminacyjnej z 
wyjątkowo ważnych przyczyn, o których mowa w § 26 ust. 2, na jego uzasadniony wniosek Dziekan 
może wyrazić zgodę na przywrócenie terminu egzaminu i/lub zaliczenia z wpisem warunkowym na 
kolejny semestr jednak nie dłużej niż do 30 września w semestrze letnim. 
Paragraf 49 , ustęp 4: 
Student zobowiązany jest przystąpić do egzaminu dyplomowego nie później niż do dnia 30 
września na studiach kończących się w semestrze letnim. 
Paragraf 49 , ustęp 6: 
Student, który złożył w dziekanacie pracę dyplomową wraz z wymaganymi dokumentami w 
terminach określonych w ust. 4 i nie przystąpił do egzaminu dyplomowego, składa wniosek do 
Dziekana o przedłużenie tego terminu. Dziekan może przedłużyć maksymalnie o miesiąc terminy, o 
których mowa w ust. 4. W uczelnianym systemie dziekanatowym student ma przypisany status 
oczekujący na egzamin dyplomowy. 

 
 

Aby uzyskać zaliczenie seminarium w terminie sesji podstawowej, student musi mieć pracę 

zaakceptowaną w systemie antyplagiatowym do 12.07.  Egzamin dyplomowy może się odbywać do 

końca sesji poprawkowej. 

Jeśli warunek zaakceptowania pracy do 12.07 nie zostanie spełniony, promotor ma obowiązek 

wpisać nzal. Jeśli student z przyczyn obiektywnych (choroba,  trudności techniczne na kierunkach 

artystycznych, zdarzenie losowe uniemożliwiające dokończenie pracy  itp.) nie dotrzyma tego 

terminu, może zwrócić się do dziekana z prośbą o przywrócenie terminu sesji podstawowej. Po 

pozytywnej opinii dziekana wpis z WU jest anulowany, a termin w sesji poprawkowej staje się dla 

studenta pierwszym terminem, przy czym nie ma możliwości złożenia pracy później niż do 30 

września. 
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Uwaga! Każde podanie o przywrócenie terminu sesji wymaga zaopiniowania przez promotora.  

 

Student jest zobowiązany przystąpić do egzaminu dyplomowego nie później niż do 30.09. Student, 

który złożył w dziekanacie pracę dyplomową do 30.09. i nie przystąpił do egzaminu dyplomowego, 

składa wniosek do dziekana o przedłużenie tego terminu (maksymalnie do 30 października). 
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