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PROCES DYPLOMOWANIA 

- PROJEKT DYPLOMOWY- 
 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 35/2021 w sprawie zasad obsługi prac 
dyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 
z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) oraz modułu 
Archiwum Prac Dyplomowych (APD) z dnia 11 czerwca 2021, zmianie uległy 
niektóre aspekty związane z przeprowadzeniem procesu dyplomowania.  
 
PROJEKT DYPLOMOWY: 

wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu 
dyplomowania składane są wyłącznie w formie elektronicznej; 

• nowy formularz pierwszej strony projektu dyplomowego (dawniej praca 
inżynierska) dostępny jest na stronie Wydziału oraz w systemie overleaf 
https://www.overleaf.com/latex/templates/praca-dyplomowa/kbwcrcmczypy; 

• projekt dyplomowy (wyłącznie w wersji elektronicznej) należy zdeponować  
w systemie USOS (wersja papierowa pracy nie jest zbierana); 

• deponowanie projektu dyplomowego w systemie USOS będzie możliwe 
dopiero po uzyskaniu absolutorium (zaliczone wszystkie przewidziane 
programem studiów przedmioty i praktyki, potwierdzone w systemach 
teleinformatycznych Uczelni); 

• gdy powyższy warunek jest spełniony należy zwrócić się do Pani  
w dziekanacie opiekującej się danym kierunkiem o odblokowanie możliwości 
złożenia projektu dyplomowego w USOS; 

• zdeponowanie projektu dyplomowego w systemie USOS jest jednoznaczne  
z automatycznym wysłaniem go do systemu antyplagiatowego JSA; 

• szczegółowa instrukcja związana z umieszczaniem projektu dyplomowego  
w systemie USOS jest dostępna na stronie internetowej USOS 
(https://www.usos.agh.edu.pl/usos-dla-studenta/) 

• zdeponowanie projektu dyplomowego nie kończy procedury składania 
projektu, konieczne są dwie recenzje;  

• nazwiska dwóch recenzentów podaje wyłącznie opiekun projektu za 
pośrednictwem systemu USOS (możliwość składania propozycji recenzentów 
będzie aktywna dopiero po zatwierdzeniu przez opiekuna raportu JSA); 

• spośród wskazanych osób Dziekan wybiera jedną, która będzie pełniła 
obowiązki recenzenta projektu; 

• opiekun projektu i recenzent mają dwa tygodnie na przygotowanie recenzji; 
• praca wraz z dwoma recenzjami musi znaleźć się w systemie USOS do 

18.01.2023; 
• zakładając, że promotor i recenzent wykorzystają maksymalny przysługujący 

im czas na przygotowanie recenzji oraz dodając trzy dni na procedury 
związane z przygotowaniem oraz zatwierdzeniem dokumentacji niezbędnej 
do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, to projekt dyplomowy powinien 
zostać zdeponowany w systemie USOS nie później niż 01.01.2023; 

• oświadczenie o samodzielności pracy jest osobnym dokumentem, który 
należy zdeponować w USOS (wersja elektroniczna), nie podpinamy go do  
w treści projektu dyplomowego; 

• streszczenie projektu, w formie osobnego dokumentu deponujemy jedynie  
w systemie USOS. 
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EGZAMIN DYPLOMOWY: 

 
Egzamin kierunkowy 
• dla wszystkich kierunków odbędzie się 20.01.2023; 
• do egzaminu mogą przystąpić wszystkie osoby, które uzyskały absolutorium 

oraz złożyły projekt dyplomowy wraz z dwoma recenzjami  
w nieprzekraczalnym terminie 18.01.2023; 

• egzamin odbędzie się stacjonarnie – dokładny harmonogram (godzina, sala) 
zostanie przedstawiony dwa tygodnie przed egzaminem; 

• wyniki pojawią się w systemie USOS bez zbędnej zwłoki jednak nie później 
niż 72 godziny po egzaminie; 

• zagadnienia do powtórzenia można znaleźć na stronie Wydziału; 
• zgodnie z RS AGH paragraf 26 ustęp 13 student ma prawo do dwukrotnego 

przystąpienia do egzaminu dyplomowego, w tym do egzaminu kierunkowego. 
 
Egzamin dyplomowy (obrona): 

• zgodnie z obowiązującą organizacją roku akademickiego egzaminy 
dyplomowe będą się odbywały w terminach 30.01.2023-02.02.2023; 

• egzamin rozpoczyna krótka (max. 10 min.) prezentacja głównych tez 
projektu dyplomowego; 

• prezentację należy pokazać promotorowi przed egzaminem, a następnie 
umieścić ją we wskazanym miejscu oraz przynieść na dysku zewnętrznym 
(pendrivie); 

• w części egzaminacyjnej obrony odbywa się dyskusja (w formie pytań) nad 
projektem dyplomowym; 

• każdy z członków komisji może zadać dwa pytania; 
• orientacyjny czas egzaminu dla jednej osoby to 20-30 minut; 
• harmonogram obron zostanie ogłoszony niezwłocznie po ogłoszeniu wyników 

egzaminu kierunkowego; 
• lista tworzona jest alfabetycznie z zastrzeżeniem, iż osoby pobierające 

stypendia zdają egzamin 1 lub 2 lutego 2023. 
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące „Warunków i wymagań związanych  
z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją 
procesu dyplomowania” można znaleźć w „Programie studiów” dostępnym  
w bazie sylabus w zakładce „Opis kierunku”. 
 


