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Procedura pŻep.owadzenia egzaminu dyplomowego
z wykoŹystaniem metod i technik ksztalcenia na od|egłość

l' Postanowienia ogó]ne

Niniejsza Procedura okreś|a fasady przeprowadzenia egzam|nu dyp|omowego z wykorzystaniem
metod itechnik kształcenia na od|egłość' który da|ejokreś|any jestjako "egzamin zda|ny''
Do egzaminu zda|nego stosuje się odpowiednio pŻepisy aktów prawnych obowiązujących w
Po|itechnice Gdańskiej. a w szczegó noŚci Regu|amin studiów na Po|itechnice Gdańskiej.
student moze podejść do egzaminu zda|nego maksyma|nie dwa razy.

||. Proces pzygotowania dokumentów W procesie dyp|omowanja

Warunkiem wyraŹenia zgody na przystąPienie do egzaminu zda|nego jest:

^) z|oŻenie wzez studenta podpisanego wniosku o dopuszcfenie do egzaminu dyp|omowego w
formie zda|nej. skierowanego do dziekana fa pośrednictwem studenck|ego konta e.mai|' Wzó|
wniosku do pobranra ze strony @
dvDlomowania .

b) uzyskanie status! pracy dyplomowej w systemie weMkacji antyplagiatowej na poziomie:
'zaakceptowana ,

D|a studenta' ktÓry uzyskał zgodę na przystąpienie do egzaminu zdalnego dziekanat komp|etLrje
dokumentację w postaci wydruków z systemu Moja PG recenzji promotora irecenzenta oraz
raportu z weMkacji antyp|agiatowej, uwierzyte|nionych podpisem i pieczęcią imienną pracownika
Dziekanatu
Dziekan wyznacza termin egzaminu zda|nego z fachowaniem właściwych zapisów Regu|aminu
studiÓw na Po|jtechnice Gdańskiej o|az wznacza skład komisji egzaminacyjnej wyłqcznie d|a
studentóW' d|a których skomp|etowano dokumenty wymienione W punkcie 1 i 2 o terminie i
sposobie organizacj] egzaminu zda|nego stldent oraf członkow]e komisji zostają poinformowani
drogq elektroniczną na minimLrm 7 dni pŻed egzaminem dyp|omowym
Dziekanat przygotowuje protokoł egzaminu dyp|omowego, który drogq e|ektroniczną otrzymuje
przewodniczqcy komisji egzam]nacyjnej na minimlm dwa dni robocze pżed Wyznaczonq datą
egzam nu dyplomowego w formie zdalnej.

l l l .  Przebieg egzaminu

l. Nad poprawnością pŻeprowadzenia egzaminu zda|nego czuwa pŻewodniczący komisji (zwany
da|ej p|zewodniczącym),

Przewodniczący rozpoczyna egzamin zda|ny pop|zez nawiqfanie i sprawdzenie łączności z
pozostałymi członkam komiŚji oraz ze studentern na rninimum 1o minut pzed telmineń
|ozpoczęcia egzaminu' Po potw.erdfen.u pŻez Wszystkich gotowości do przeprowadfenia
egzaminu' przewodniczący informuje' fe pŻez cały czas trwanja egzaminu zda|nego wszyscy
członkowie komisji oraz student rńuszą być widoczni i słysza|ni Utratę Widoczności |ub słysza|nośc]
traktuje się jako zeManie połączenia student musi mleć możliwoŚć przedstawienia prezentacji Iub
jnnych materiałów związanych ze zrea|izowaną praca dyplomową'
Przewodniczący rozpoczyna egfamin fdalny o wyznaczonej godzinie inforrnujqc wszystkich o
p|anowanym przebiegu egzaminu' Przed przystąpieniem do merytorycznej częŚci egfam]nu
dyplomowego przewodniczący Weryfikuje toŹsamoŚć dyp|omanta na podstawie dokumentu
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potwierdzajqcego tożsamość' W pŹypadku wątp|iwoŚcico do tożsamości dyp|omanta egzamin nie
jest pŻeprowadzany' a pŻewodniczący komisji niezwłocznie informuje o tym dyp|omanta oraz
dziekana.
Na prośbę członka komisji student ma obowiązek natychmiastowego udostępnienia ekranu
swojego komputera |ub innego uzqdzenia e|ektronicznego, z którego ko|zysta podczas egzaminu'
Po udzie|eniu wszystkich odpowiedzi pŻez studenta' pŻewodniczący informuje o zakończeniu
częścijawnej egfaminu izawiesza poĘczenie ze studentem-
W pżypadku zerwania połączenia podczas udzie|ania odpowiedzi na zadane pytania,
ptzewodniczący podejmuje próbę (maksyma|nie 3'klotnie) ponownego połączenia w czasie do 10
ńinut' Pytanie' podczas którego nastąpiło roztqczenie jest anu|owane. a komisja zadaje ko|ejne'
Po dwukrotnym zeManiu połącfenia |ub W przypadku utraty Ęcza i blaku moż|iwości jego
odzyskania przewodniczący podejmuje decyzję o pŻerwaniu obrony io koniecznoŚci jej
ponownego przeprowadzenia w nowym terminie wynaczonyrn ptzez dziekana.
W częŚci niejawnej egzaminu członkowie komisji podejmują decyzję o wyniku egzaminu, a
przewodniczący p|fygotowuje prorokoł z egzaminL
Po wznowieniu łqczności ze studentem' pŻewodniczqcy przedstawia zaprotokołowane oceny oraz
informuje o wyniku końcowym egzaminu.

9' PŻewodniczący informuje o zakończeniu zda|nego egzaminu dyp|omowego i |ozłącza połqczenie
ze studentem iz członkami komisji oraz wysyła drogą e|ekkoniczną protokÓł egzaminu
dyplomowego do dziekanatu.
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