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INFORMACJA NR 1/2021 

Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

z dnia 8 marca 2021 r. 
 

w sprawie ramowego terminarza egzaminów dyplomowych 

na Wydziale Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2020/2021 
 

           

Na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Opolskiego (Uchwała nr 198/2016-2020 

Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 maja 2019 r., tekst jednolity: z dnia 17 września       

2020 r.), § 27 ust. 1 Regulaminu studiów (Uchwała nr 186/2016-2020 Senatu Uniwersytetu 

Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. ) oraz Zarządzenia nr 28/2019 Rektora Uniwersytetu 

Opolskiego z dnia 07.06.2019 r. w sprawie zmiany zasad przygotowania i archiwizacji prac 

dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim, 

ustalam następujący ramowy terminarz egzaminów dyplomowych w roku akademickim 

2020/2021: 

 

1. Termin składania prac dyplomowych w Dziekanacie w roku akademickim 2020/2021 

I termin: 

• do 31 maja 2021 r. – dla osób przystępujących do egzaminu w lipcu 2021 r. 

II termin: 

• do 30 lipca 2021 r. – dla osób przystępujących do egzaminu we wrześniu 2021 r. 

 

2. Promotor akceptuje pracę w systemie APD i informuje o tym studenta. Student drukuje pracę  

z systemu APD w dwóch egzemplarzach, dołącza oświadczenie (wg Zarządzenia nr 28/2019 

Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 07.06.2019 r.) i składa w Dziekanacie.  

3. Pierwsza tura egzaminów dyplomowych dla studiów kończących się w semestrze letnim 

odbędzie się w dniach 01.07 - 21.07.2021 r.   

4. Druga tura egzaminów dyplomowych dla studiów kończących się w semestrze letnim 

odbędzie się w dniach 08.09 - 17.09.2021 r. 

5. Szczegółowy harmonogram egzaminów dyplomowych na studiach stacjonarnych                           

i niestacjonarnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2020/2021 stanowi 

załącznik nr 1 do  Informacji nr 1/2021 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 

Opolskiego. 

 

              Dziekan 

   

        Wydziału Nauk o Zdrowiu 


