
 

 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

  

 Zarządzenie nr  3 /2022  

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie dokumentacji procesu dyplomowania w systemie USOS APD w Politechnice 

Warszawskiej 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.), § 15 ust. 3b oraz § 18 ust. 3 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów (Dz.U. z 2021 r., poz. 661) zarządza się, co następuje: 

 

§ l 

1. Wprowadza się: 

1) wzór formularza Protokołu egzaminu dyplomowego, w języku polskim i polsko-

angielskim, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia, 

2) wzór formularza Recenzji promotora/recenzenta o pracy dyplomowej 

inżynierskiej/licencjackiej/magisterskiej, w języku polskim i polsko-angielskim, 

stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia, 

3) wzór formularza Oświadczenia studenta dot. samodzielnego wykonania pracy   

dyplomowej, w języku polskim i polsko-angielskim, stanowiący załącznik nr 3 

do zarządzenia, 

4) wzór formularza Oświadczenia studenta w przedmiocie udzielenia licencji 

Politechnice Warszawskiej, w języku polskim i polsko-angielskim, stanowiący 

załącznik nr 4 do zarządzenia. 

2. Protokół egzaminu dyplomowego oraz recenzja promotora/recenzenta o pracy 

dyplomowej inżynierskiej/licencjackiej/magisterskiej mogą być sporządzane w postaci 

tradycyjnej albo w postaci elektronicznej w systemie USOS APD, w którym podpisy 

członków komisji egzaminu dyplomowego lub promotora/recenzenta zastąpiono 

uwierzytelnieniem tych osób w wymienionym systemie teleinformatycznym.  

3. Oświadczenie studenta dot. samodzielnego wykonania pracy dyplomowej składane jest 

przez studenta wyłącznie w postaci elektronicznej w systemie USOS APD,  

po wcześniejszym uwierzytelnieniu się studenta w tym systemie.  

4. Oświadczenie studenta w przedmiocie udzielenia licencji Politechnice Warszawskiej jest 

składane przez studenta wyłącznie w postaci elektronicznej w systemie USOSWeb 

po wcześniejszym uwierzytelnieniu się studenta w tym systemie.  

5. Wzory formularzy wymienione w ust. 1 mają zastosowanie do wszystkich egzaminów 

dyplomowych, w tym egzaminów dyplomowych na studiach prowadzonych wspólnie. 

§ 2 

Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc zarządzenie nr 42/2020 Rektora Politechniki 

Warszawskiej z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie dokumentacji procesu dyplomowania  

w systemie USOS-APD w Politechnice Warszawskiej. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

R E K T O R 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 


