Pismo okólne
Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 14/2020 z 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie: procesu dyplomowania na Politechnice Gdańskiej w okresie zawieszenia zajęć
dydaktycznych prowadzonych w formie tradycyjnej w semestrze letnim roku akademickiego
2019/2020.
Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2020 r. poz. 568) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca
2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu
szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 511 z późn. zm.) postanawiam, co następuje:
§1 Skreślenia studentów, którzy zostali zarejestrowani na semestr dyplomowy studiów drugiego
stopnia, a nie złożyli prac dyplomowych, o których mowa w §21 ust. 9 Regulaminu studiów na
Politechnice Gdańskiej, zostają zawieszone do odwołania.
§2 Na wniosek studenta, skierowany do dziekana, egzamin dyplomowy może zostać
przeprowadzony w sposób tradycyjny, z zachowaniem zasad i środków ochrony bezpośredniej,
lub zdalny z użyciem uczelnianej platformy eNauczanie PG.
§3 Szczegółowe warunki przeprowadzenia zdalnego egzaminu dyplomowego ustala dziekan
wydziału.
§4 Protokół z egzaminu dyplomowego przeprowadzonego w sposób zdalny podpisuje w imieniu
całej komisji przewodniczący.
§5 Student może złożyć pracę dyplomową w formie papierowej w terminie późniejszym niż określony
w §21 ust. 8 Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej, ale przed odbiorem dyplomu
ukończenia studiów.
§6 Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej na studiach drugiego stopnia kończących się
w semestrze zimowym, określony w §21 ust. 8 pkt. 2 na 30 kwietnia, w roku akademickim
2019/2020 ustala się na 30 września 2020 r.
§7 W przypadku przedłużającego się czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni zmianie mogą
ulec pozostałe terminy składania prac dyplomowych określone w Regulaminie studiów na
Politechnice Gdańskiej.

§8 Postanowienia określone w niniejszym Piśmie okólnym Rektora PG obowiązują z dniem
wydania.
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