BIULETYN PRAWNY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Rok 2020; poz. 220

ZARZĄDZENIE Nr 125
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 4 czerwca 2020 r.
zmieniające zarządzenie Nr 94 Rektora UMK z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie
szczególnego trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie trwania
ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu związanych z zapobieganiem i
przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co-V-2 wśród członków
społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Na podstawie art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MNiSW z dnia
27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861 z późn. zm.)
z a r z ą d z a s i ę, co następuje:
§1
W zarządzeniu Nr 94 Rektora UMK z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie szczególnego trybu
przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie trwania ograniczeń w funkcjonowaniu
Uniwersytetu związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa
SARS-Co-V-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) RPPD  Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych;”;
2) § 7 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) przekazanie pisemnej pracy dyplomowej do RPPD.”;
3) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zasady przygotowania pliku z elektroniczną wersją pracy dyplomowej określa
załącznik nr 2, a wzór strony tytułowej załącznik nr 4.”;
4) § 18 otrzymuje brzmienie:
„Student drukuje z APD i składa w dziekanacie tylko egzemplarze pracy
dyplomowej dla promotora lub recenzenta  jeśli promotor o takie egzemplarze
wnioskował.”;

5) § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym
promotor i recenzent lub recenzenci. Komisji przewodniczy dziekan lub
prodziekan albo wyznaczony przez dziekana nauczyciel akademicki posiadający
co najmniej stopień naukowy doktora.”;
6) § 21 otrzymuje brzmienie:
„1. Po zdaniu egzaminu dyplomowego praca dyplomowa studenta jest niezwłocznie
przekazywana do RPPD, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Do RPPD nie przekazuje się prac zawierających informacje podlegające ochronie
na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.”;
7) załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2020 r. i obowiązuje w okresie ograniczenia
funkcjonowania Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19.
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