
Nowe szczegółowe procedury przeprowadzania egzaminów dla Wydziału 
Teologicznego (procedury związane z sesją pozostają bez zmian, procedury 

związane z egzaminem dyplomowym zostają zmienione)  

 

1. Podstawę prawną dla sformułowanych poniżej szczegółowych procedur stanowią: Zarząd ze nie  
nr  71/ 2020  oraz  Inst ru kc ja  pr zep ro wad za ni a  egz am inó w . 

 

Egzaminy i zaliczenia  prowadzące do końcowej weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych przez 
studenta w celu wystawienia oceny z danego modułu, które będą odbywały się w sesji 
egzaminacyjnej. 

2. Specyfika zajęć prowadzonych na wydziale teologicznym obliguje nas do przeprowadzenia letniej 
sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020 w sposób zdalny.  

3. Odstępstwa od powyższej zasady są możliwe jedynie w odniesieniu do pojedynczych studentów 
po  konsultacji z dziekanem. 

4. Egzaminy i zaliczenia przeprowadzane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Inst r ukc j i  
pr zep ro wad za ni a  eg z am inó w . 

 

Egzaminy dyplomowe 

5. Egzaminy dyplomowe w Wydziale Teologicznym będą przeprowadzane w sposób tradycyjny. 
Wydział zapewnia najwyższe środki ostrożności zabezpieczające przed zakażeniem (zachowanie 
dystansu społecznego na sali egzaminacyjnej oraz w pomieszczeniu przeznaczonym do oczekiwania 
na  egzamin, środki dezynfekujące, rękawiczki, itp.)      

6. Z powodu przebywania za granicą, z racji znajdowania się na kwarantannie, lub też z innych 
uzasadnionych przyczyn istnieje możliwość zdalnego egzaminu dyplomowego. Przy składaniu pracy 
dyplomowej w dziekanacie student przedstawia prośbę o formę zdalną, z jej uzasadnieniem. Zdalny 
egzamin dyplomowy odbywa się zgodnie z wytycznymi zawartymi w Inst r ukc j i  pr zep ro wad za ni a  
egz am inó w  (§5).  

7.  Wszyscy przystępujący do egzaminu dyplomowego (bez względu na formę egzaminu) składają swoją 
pracę w dziekanacie w sposób tradycyjny. Przypomina się, że studentów, którzy pragną bronić się pod 
koniec czerwca (lub na początku lipca), obowiązuje 9 czerwca 2020 r. jako termin składania pracy. 

 

Przepisy końcowe 

8. Procedury wchodzą w życie w momencie upublicznienia ich na stronie internetowej Wydziału 
Teologicznego. 

 

ks. dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ 
    Dziekan Wydziału Teologicznego 

Katowice, 29.05.2020 r. 
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