
 
ZARZĄDZENIE NR 8/2018 

REKTORA 
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 
z dnia 5 marca 2018 r. 

 
w sprawie wdrożenia w procesie dyplomowania modułu eDyplomowania  

w ramach programu eORDO – portal eORDO Omnis 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 43 ust. 1 pkt 6 statutu 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały  
Nr 307/V/IV/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia  
28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Koninie (z późn. zm.) 

 
zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

1. Od semestru letniego 2017/2018 proces dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Koninie, zwanej dalej „Uczelnią” będzie wspomagany przez nowy 
moduł eDyplomowania. 

2. Moduł eDyplomowania jest systemem zintegrowanym z systemem antyplagiatowym 
oraz Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych. 

3. Moduł eDyplomowania służy do kontroli procesu dyplomowań oraz wspomaga jego 
przebieg od momentu przesłania pracy dyplomowej przez studenta, poprzez obsługę 
procesu jej tworzenia aż do archiwizacji w uczelnianej bazie danych. 

4. Nauczyciele akademiccy Uczelni oraz studenci zobowiązani są do korzystania  
w procesie dyplomowania z nowego modułu eDyplomowania. 
 

§ 2 
1. Student w module eDyplomowania wprowadza  ostateczną wersję pracy dyplomowej  

i przekazuje ją promotorowi. 
2. Promotor po zapoznaniu się z treścią pracy przekazuje pracę dyplomową do  

weryfikacji w systemie antyplagiatowym, a następnie po zapoznaniu się z raportem 
podobieństwa z systemu antyplagiatowego dokonuje oceny pracy i wypełnia recenzję 
dostępną w module eDyplomowania. 

3. Recenzent po otrzymaniu pracy dyplomowej od promotora dokonuje jej oceny  
i wypełnia recenzję dostępną w module eDyplomowania. 

4. Moduł eDyplomowania umożliwia wszystkim uczestnikom procesu dyplomowania 
wgląd do recenzji oraz wyników procedury antyplagiatowej.  

 
§ 3 

Obowiązek  korzystania z modułu eDyplomowania nie dotyczy prac dyplomowych uznanych 
przez dziekana za dokument prawnie chroniony na podstawie zarządzenia Rektora w sprawie 
wprowadzenia procedury uznawania prac dyplomowych za dokumenty prawnie chronione 
oraz prac dyplomowych zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie 
przepisów o ochronie informacji niejawnych, zgodnie z art. 167b  ust. 3  ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym. 
 

 



§ 4 
Wprowadza się: 

1) Opis modułu eDyplomowania –  załącznik nr 1 do zarządzenia. 
2) Procedurę korzystania z modułu eDyplomowania – załącznik nr 2 do zarządzenia. 
3) Instrukcję użytkowników modułu eDyplomowania – załącznik nr 3 do zarządzenia. 

 
§ 5 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kształcenia oraz Dziekanom Wydziałów. 
 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym że nie dotyczy studentów, których 
planowany termin obrony pracy dyplomowej przypadał zgodnie z planem studiów na semestr 
zimowy roku akademickiego 2017/2018. 
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