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Informacje podstawowe

Student składa pracę dyplomową w Dziekanacie Filii:

• po uzyskaniu zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych 
w programie studiów, 

• po uzyskaniu zgody promotora

• rozliczeniu zobowiązań finansowych wobec Uczelni 

• dokonaniu zwrotu księgozbioru Biblioteki UEW, a także materiałów 
wypożyczonych od Promotora i pracowników Uczelni.

Zwrot książek w czasie pandemii:
Od 4 maja 2020 r. zwrot książek do Biblioteki Filii jest możliwy przez wrzutnię znajdującą się 
wewnątrz budynku przy wejściu głównym od ul. Nowowiejskiej, w dniach od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego 
zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z Biblioteką Filii. 



Terminy składania prac dyplomowych

od 1.06.2020 r. do 15.06.2020 r. 
(dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia)

od 7.09.2020 r. do 15.09.2020 r. 
(dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia przystępujących 

do rekrutacji na studia II stopnia w Filii w Jeleniej Górze)

od 7.09.2020 r. do 30.09.2020 r.
(dla pozostałych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia)

UWAGA: Po tym terminie następuje skreślenie z listy studentów!

Podstawowy:

Przedłużony:

Przedłużony:



Informacje podstawowe

Student składa pracę dyplomową zgodnie z procedurą, 
która zostanie określona w Komunikacie Dziekana Filii

w terminie do dnia 25 maja 2020 r.

Komunikat zostanie wydany po ukazaniu się stosownego rozporządzenia

MNiSW w sprawie realizacji procesu dyplomowania w trybie zdalnym.



• wzór strony tytułowej

• wzory oświadczeń studenta o samodzielnym napisaniu pracy 
dyplomowej oraz o jej udostępnianiu

• standardy pisania prac dyplomowych

Informacje podstawowe

Pojawią się nowe:

Nie ulegną zmianie:



Warunkiem dopuszczenia
do egzaminu dyplomowego jest 

uzyskanie dwóch pozytywnych ocen pracy 
dyplomowej.

Informacje podstawowe



od 19.06.2020 r. do 10.07.2020 r. 

od 16.09.2020 r. do 30.10.2020 r. 

:

Terminy egzaminów dyplomowych

Podstawowy:

Przedłużony:



Pytania studentów

Wszystkie indywidualne problemy oraz przypadki losowe należy zgłaszać 
do Dziekana i Prodziekana Filii.



• Egzaminy dyplomowe odbywają się zwyczajowo od poniedziałku 
do piątku.

• Egzamin dyplomowy powinien się odbyć w terminie 
nieprzekraczającym miesiąca od daty złożenia przez studenta 
pracy dyplomowej w Dziekanacie Filii.

• O terminie egzaminu dyplomowego student, promotor i 
recenzent informowani są poprzez system APD.

Informacje podstawowe



Informacje podstawowe

Trzyosobowa komisja egzaminacyjna: 
• przewodniczący – Prodziekan Filii, 
• promotor 
• recenzent pracy dyplomowej.

▪ W szczególnych przypadkach 
przewodniczącym komisji może być Dziekan 
Filii lub inny nauczyciel akademicki wskazany 
przez Dziekana Filii.

Praca dyplomowa zespołowa:
każdy student przystępuje do egzaminu 
odrębnie.

Recenzje prac dyplomowych są jawne.



Informacje podstawowe

Ocena niedostateczna:
1. Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie 

do egzaminu dyplomowego 
w ustalonym terminie

2. Liczba ocen niedostatecznych 
z zadanych pytań większa od liczby 
ocen pozytywnych.

W razie uzyskania przez studenta w drugim 
terminie egzaminu dyplomowego oceny 
niedostatecznej, Dziekan Filii skreśla 
studenta z listy studentów.

▪ W razie uzyskania przez studenta z egzaminu 
dyplomowego oceny niedostatecznej 
Dziekan Filii wyznacza drugi termin egzaminu 
dyplomowego jako ostateczny – nie później 
niż 30 dni po pierwszym terminie.

▪ Dziekan Filii może postanowić o wyłączeniu 
lipca i sierpnia lub części tego okresu. 

▪ Przy obliczaniu ostatecznego wyniku studiów 
uwzględnia się oceny z obu terminów!!!



Informacje podstawowe

Student powinien wykazać, że:

• potrafi wyczerpująco przedstawić odpowiedzi na pytania z zakresu pracy 
dyplomowej oraz efektów uczenia się związanych z kierunkiem studiów, 
wykorzystując przy tym wiedzę teoretyczną i wyniki badań własnych,

• prowadzi wywód logicznie, posługując się jasnym i precyzyjnym językiem.

Egzamin dyplomowy jest prowadzony w formie ustnej i polega 
na udzieleniu odpowiedzi na pytania zadawane przez komisję.



Informacje podstawowe

1. Od przewodniczącego komisji, dotyczące metodyki pracy, w tym: problemu 
badawczego, hipotez badawczych (jeżeli zostały sformułowane), celu pracy, 
zakresu badań oraz zastosowanych metod badawczych – elementy Wstępu,

2. Od promotora, dotyczące części teoretycznej pracy dyplomowej 
w odniesieniu do efektów uczenia się określonych dla kierunku,

3. Od recenzenta, dotyczące wyników badań; ma na celu weryfikację 
kompetencji społecznych, w szczególności w zakresie prowadzenia badań 
naukowych. Student powinien określić sposób przeprowadzenia badań, 
uzasadnić dobór zastosowanych metod badawczych oraz przedstawić 
wnioski wynikające z badań.

Egzamin dyplomowy obejmuje trzy pytania



Informacje podstawowe

Na końcową ocenę wpisaną do dyplomu ukończenia studiów (ostateczny wynik 
studiów) wpisywana jest ocena łączna, na którą składają się:

1. 60% - średnia arytmetyczna wszystkich ocen łącznych,

2. 20% - średnia arytmetyczna ocen pracy dyplomowej,

3. 20% - średnia arytmetyczna ocen dotyczących poszczególnych pytań z 
egzaminu dyplomowego. 

Za datę ukończenia studiów uznaje się datę złożenia egzaminu dyplomowego. 

Ocena na dyplomie (końcowa) 



Pytania studentów

Wszystkie indywidualne problemy oraz przypadki losowe należy zgłaszać 
do Dziekana i Prodziekana Filii.



JEDNOLITY

SYSTEM

ANTYPLAGIATOWY



Jednolity system antyplagiatowy

Procedura antyplagiatowa dotyczy wszystkich prac 
licencjackich, inżynierskich i magisterskich, 

powstających na Uczelni.

Przejście procedury antyplagiatowej jest warunkiem 
dopuszczenia pracy do dalszego postępowania. 



Jednolity system antyplagiatowy

• klony prac dyplomowych, 

• zapożyczenia fragmentów w jednym lub wielu źródłach referencyjnych,

• fragmenty podobne semantycznie do tekstów źródłowych (niezależnie 
od szyku słów we frazie), 

• zmiany stylu pisania pracy,

• elementy graficzne (np. manipulacje polegające na zamianie tekstu w obraz),

• mikrospacje i inne prawdopodobne manipulacje czcionką w celu ukrycia 
zapożyczeń. 

• znaki pochodzące z alfabetu innego niż język badany,

• ukryte znaki specjalne,

JSA wykrywa: 



Jednolity system antyplagiatowy

Dla każdej sprawdzonej pracy JSA generuje dwa raporty: 

• Raport podobieństwa ogólny 

• Raport podobieństwa szczegółowy z widokiem źródeł 
podobieństwa, badaniem stylometrii i zabiegów manipulacji 
na tekście w ramach celowych zabiegów edytorskich. 

Raporty są dostępne w APD do oceny Promotora i Recenzenta. 



Jednolity system antyplagiatowy

W celu interpretacji podobieństwa, w raporcie JSA wykorzystuje się wskaźnik PRP (Procentowy
Rozmiar Prawdopodobieństwa), który prezentuje wartości w trzech kolorach: zielonym,
pomarańczowym, czerwonym.
Analizy Raportu podobieństwa JSA dokonuje Promotor, który w ciągu maksymalnie 3 dni od 
momentu wygenerowania Raportu powinien podjąć jedną z decyzji: 

Wskaźnik PRP
Poziom 

współczynnika PRP
Interpretacja/ decyzja

ZIELONY poniżej 40%
praca nie wykazuje znamion naruszenia praw autorskich, dopuszczona do egzaminu 
dyplomowego

POMARAŃCZOWY pomiędzy 40-60% 

praca nie wykazuje znamion naruszenia praw autorskich i w opinii Promotora ma uchybienia 
nieznacznej wagi; wówczas Promotor może:
- skierować prace do poprawy powiadamiając o tym studenta i właściwy Dziekanat. 

Student dokonuje poprawy i przystępuje do powtórnego wgrania pracy do APD 
i procedury sprawdzenia pracy w JSA,

- dopuścić pracę do egzaminu dyplomowego uzasadniając szczegółowo swoją decyzję 
na wydruku z JSA (UWAGA - wydruk ma być w kolorze!). 

CZERWONY przekracza 60% 

Praca nie wykazuje znamion naruszenia praw autorskich, ale Promotor obligatoryjnie 
kieruje pracę do Komisji ds. weryfikacji prac dyplomowych, która wydaje 
rekomendacje dla Promotora. 



Jednolity system antyplagiatowy

Każdemu studentowi przysługuje prawo 
dwukrotnego sprawdzenia danej pracy 

dyplomowej w systemie JSA. 

Uwaga: Pomyłkowe wgranie starej wersji pracy lub innego 
pliku traktowane jest jako „pierwsze” wgranie!!!!!

Nie wolno się pomylić – ważne z punktu JSA!!!!!



Jednolity system antyplagiatowy

pracę dyplomową należy skierować do autora 
pracy dyplomowej w celu jej poprawy

promotor może zaakceptować pracę dyplomową 
i dopuścić ją do egzaminu dyplomowego, 

promotor powinien złożyć pisemny wniosek do 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu ze względu na podejrzenie 
popełnienia plagiatu przez autora pracy 
dyplomowej.

Zespół Opiniujący 
w ciągu 7 dni roboczych 
od dnia otrzymania 
zestawu do analizy 
przygotowuje 
Rekomendację dla 
Promotora wydając 
jedną z rekomendacji 



Pytania studentów

Wszystkie indywidualne problemy oraz przypadki losowe należy zgłaszać 
do Dziekana i Prodziekana Filii.



Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony 
z wykorzystaniem technologii informatycznych 

zapewniających kontrolę jego przebiegu oraz w miarę 
potrzeby jego rejestrację. 

Szczegółowe zasady egzaminu realizowanego w sposób 
zdalny ustali Dziekan Filii w odrębnym komunikacie. 

Informacje podstawowe



Pytania studentów

Wszystkie indywidualne problemy oraz przypadki losowe należy zgłaszać 
do Dziekana i Prodziekana Filii.



REKRUTACJA 

na studia II stopnia



Terminy składania prac dyplomowych

od 1.06.2020 r. do 15.06.2020 r. 
(dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia)

od 7.09.2020 r. do 15.09.2020 r. 
(dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia 

przystępujących do rekrutacji na studia II stopnia w Filii w Jeleniej Górze)

Podstawowy:

Przedłużony:



Aplikuj 

Po 15 maja otwarty zostanie elektroniczny system rekrutacji dostępny 
na stronie Uczelni pod adresem www.ezit.ue.wroc.pl. 

Można się logować jeszcze przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.



Studia II stopnia – kierunek EBiF

EKONOMIA BIZNESU 
I FINANSE

EKONOMIA 
MENEDŻERSKA 
I DORADZTWO 
GOSPODARCZE

GOSPODARKA 
SAMORZĄDOWA

RACHUNKOWOŚĆ 
I FINANSE PODMIOTÓW 

GOSPODARUJĄCYCH



Studia II stopnia – kierunek EBiF

SPECJALNOŚĆ
PRZEDMIOTY 

SPECJALNOŚCIOWE

EKONOMIA 
MENEDŻERSKA 
I DORADZTWO 
GOSPODARCZE

Doradztwo biznesowe

Doradztwo personalne

Ryzyko w biznesie

Ocena projektów biznesowych

Inwestycje giełdowe i alternatywne

Firma globalna z symulacją Market Place



Studia II stopnia – kierunek EBiF

SPECJALNOŚĆ
PRZEDMIOTY 

SPECJALNOŚCIOWE

GOSPODARKA 
SAMORZĄDOWA

Administracja samorządowa

Gospodarka samorządu terytorialnego 

Lokalna i regionalna polityka społeczna

Diagnostyka gospodarki lokalnej

Polityka miejska 

Partnerstwo publiczno-prywatne



Studia II stopnia – kierunek EBiF

SPECJALNOŚĆ
PRZEDMIOTY 

SPECJALNOŚCIOWE

RACHUNKOWOŚĆ 
I FINANSE 

PODMIOTÓW 
GOSPODARUJĄCYCH

Rachunkowość kreatywna

Finanse międzynarodowe

Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem 
podmiotów gospodarujących

Audyting

Innowacyjne narzędzia analizy finansowej

Rachunkowość budżetowa i jednostek non-
profit



Studia II stopnia – kierunek ZwNG

ZARZĄDZANIE 
W NOWOCZESNEJ 

GOSPODARCE

MENEDŻER 
PROCESÓW

MENEDŻER LOGISTYKI 
I ŁAŃCUCHA DOSTAW

ZARZĄDZANIE 
KAPITAŁEM 

INTELEKTUALNYM

MENEDŻER 
MARKETINGU



Studia II stopnia – kierunek ZwNG

SPECJALNOŚĆ
PRZEDMIOTY 

SPECJALNOŚCIOWE

MENEDŻER 
PROCESÓW

Modelowanie procesów biznesowych

Zarządzanie bezpieczeństwem procesów

Przywództwo i odpowiedzialność 
w doskonaleniu procesów

Analityka biznesowa

Kształtowanie relacji z interesariuszami

Finansowe wsparcie przedsiębiorczości



Studia II stopnia – kierunek ZwNG

SPECJALNOŚĆ
PRZEDMIOTY 

SPECJALNOŚCIOWE

MENEDŻER 
LOGISTYKI 

I ŁAŃCUCHA 
DOSTAW

Infrastruktura logistyczna

Strategie łańcuchów dostaw

Zarządzanie zasobami ludzkimi w łańcuchu 
dostaw

Logistyka w sektorze usług

Efektywność łańcuchów dostaw

Social commerce



Studia II stopnia – kierunek ZwNG

SPECJALNOŚĆ
PRZEDMIOTY 

SPECJALNOŚCIOWE

ZARZĄDZANIE 
KAPITAŁEM 

INTELEKTUALNYM

Koncepcje i uwarunkowania zarządzania 
kapitałem intelektualny

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Wartości niematerialne i kapitał strukturalny

Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością 
i kapitałem relacyjnym

Pomiar i wycena kapitału intelektualnego

Organizacje oparte na wiedzy



Studia II stopnia – kierunek ZwNG

SPECJALNOŚĆ
PRZEDMIOTY 

SPECJALNOŚCIOWE

MENEDŻER 
MARKETINGU

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie ceną

Analiza marketingowa

Etyczno-prawne aspekty marketingu

Marketing międzynarodowy

Marketing organizacji non-profit



Wykształcenie jest w chwilach 
pomyślności ozdobą,

a w chwilach nieszczęścia –
schronieniem

Arystoteles



Pytania studentów

Wszystkie indywidualne problemy oraz przypadki losowe należy zgłaszać 
do Dziekana i Prodziekana Filii.


