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ZARZĄDZENIE nr 3/WNoZ/2021 4.03.2021 r. 

DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU  

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 

 

w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych 

na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2020/2021 

 

Na podstawie § 67 ust. 1, § 67 ust. 2 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu (tj. załącznik do uchwały nr 2090 Senatu UMW z dnia 18 grudnia 2019 r. ze zm.), 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ustala następujące zasady przeprowadzenia egzaminów 

dyplomowych: 

 

§1 

Poszczególne etapy realizacji egzaminów dyplomowych będą realizowane wg określonego 

harmonogramu: 

1. 28.05.2021 - złożenie w dziekanacie kierunkowym prac dyplomowych licencjackich lub 

magisterskich.  

Dziekan wydziału, może podjąć decyzję o wydłużeniu terminu złożenia pracy dyplomowej 

tylko na podstawie wcześniej złożonego (czyli przed dniem 28.05.2021) i stosownie 

udokumentowanego wniosku studenta. 

2. 22.06.2021 - złożenie w dziekanacie kierunkowym dokumentacji potwierdzającej realizację 

praktyk zawodowych, przewidzianych planem studiów, zgodnie z obowiązującymi 

zasadami realizacji praktyk na wydziale, której zgodność z obowiązującymi zasadami, 

potwierdził opiekun praktyk z ramienia uczelni.  

3. 25.03.2021 – powołanie komisji egzaminacyjnych, do przeprowadzenia przewidzianych na 

określonych kierunkach kształcenia, egzaminów teoretycznych i praktycznych, dla których 

przepisy wewnętrzne i zewnętrzne takie formy egzaminów przewidują. 

4. 25.06.2021 – powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów 

dyplomowych, dla każdego studenta, który spełni wszelkie warunki wynikające z realizacji 

toku studiów oraz określenie terminów obron. 

 

5. Szczegółowy harmonogram egzaminów dyplomowych: 

 

1) kierunek dietetyka, studia stopnia – obrony prac dyplomowych licencjackich       

29.06.2021 - 16. 07.2021  

 

2) kierunek dietetyka, studia drugiego pierwszego stopnia – obrony prac dyplomowych 

magisterskich   

29.06.2021 - 16.07.2021 

 

3) kierunek fizjoterapia, studia drugiego stopnia  

30.06.2021- egzamin dyplomowy teoretyczny  

02.07.2021- 16.07.2021 - obrony prac dyplomowych magisterskich  

 

4) kierunek pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia  

01.07.2021- egzamin dyplomowy teoretyczny  

05.07.2021- losowanie oddziałów  

06.07.2021– 09.07.2021 - egzamin dyplomowy praktyczny  
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13.07.2021– 16.07.2021 - obrony prac dyplomowych licencjackich  

 

5) kierunek pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia  

28.06.2021 - egzamin dyplomowy teoretyczny  

29.06.2021 – egzamin dyplomowy praktyczny  

02.07.2021-16.07.2021 - obrony prac dyplomowych magisterskich 

 

6) kierunek położnictwo, studia pierwszego stopnia  

01.07.2021 - egzamin dyplomowy teoretyczny  

05.07.2021 – losowanie oddziałów  

06.07.2021– 09.07.2021 - egzamin dyplomowy praktyczny  

13.07.2021-16.07.2021 - obrony prac dyplomowych licencjackich  

 

7) kierunek położnictwo, studia drugiego stopnia  

30.06.2021- egzamin dyplomowy teoretyczny   

01.07.2021- egzamin dyplomowy praktyczny  

06.07.2021 – 16.07.2021 - obrony prac dyplomowych magisterskich 

 

8) kierunek ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia  

30.06.2021 - egzamin dyplomowy praktyczny  

02.07.2021-16.07.2021 - obrony prac dyplomowych licencjackich  

 

9) kierunek zdrowie publiczne, studia pierwszego stopnia  

23.06.2021 – 16. 07.2021 - obrony prac dyplomowych licencjackich         

 

10) kierunek zdrowie publiczne, studia drugiego stopnia  

23.06.2021 - 16.07.2021 - obrony prac dyplomowych magisterskich.            

 

§2 

W roku akademickim 2020/2021 obwiązuje Zarządzenie nr 113/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji i trybu 

przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem rozwiązań umożliwiających 

komunikację na odległość. 

 

§3 

Harmonogram egzaminów dyplomowych oraz zasady ich przeprowadzenia mogą ulec zmianie, 

z uwagi na zmieniającą się bieżącą sytuację epidemiczną.  

Wszelkie korekty będą odnosiły się do ewentualnych zmian przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

 

§4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


