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ZARZĄDZENIE Nr 124/12/2018 

Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 03 grudnia 2018 r. 

 
w sprawie zmiany wzoru protokołu egzaminu dyplomowego w „Zasadach 

Dyplomowania” 
 

Na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 
2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861), w celu dostosowania wzoru protokołu 
egzaminu dyplomowego do obowiązujących przepisów i podniesienia jakości kształcenia, 
zarządza się: 

 
1. Z dniem 01 stycznia 2019 r. wprowadza się w życie zmieniony wzór protokołu egzaminu 

dyplomowego stanowiący załącznik nr 4 do obowiązujących „Zasad dyplomowania”. 
Zmieniony wzór protokołu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. W celu realizacji postanowienia zawartego w ust. 1 poleca się prorektorom, dziekanom 
wydziałów oraz dyrektorom, aby do dnia 20 grudnia 2018 roku zorganizować system 
zapoznania pracowników i studentów Uczelni ze zmienionym wzorem protokołu 
egzaminu dyplomowego stanowiącym załącznik nr 4 do „Zasad dyplomowania” oraz 
sprawdzić stan znajomości jego treści przez właściwe osoby funkcyjne. 

3. Odpowiedzialnym za wdrożenie oraz nadzór nad realizacją postanowień niniejszego 
zarządzenia czyni się prorektora strategicznego. 

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
5. Z dniem 31 grudnia 2018 roku traci moc załącznik nr 4 do „Zasad dyplomowania” 

wprowadzony zarządzeniem rektora Nr 001/01/2017 z dnia 03 stycznia 2017 roku. 

Załącznik: Załącznik nr 4 do „Zasad dyplomowania” – 2 strony. 

 
 
 
 

REKTOR 
 

dr Andrzej ZDUNIAK 
 
 
 
 
 

Wykonano w 9 egz.: 
Egz. nr 1 – Biuro rektora - a/a 
Egz. nr 2 – Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach 
Egz. nr 3 – Wydział Nauk Społecznych w Giżycku 
Egz. nr 4 – Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju 
Egz. nr 5 – Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie 
Egz. nr 6 – Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie 
Egz. nr 7 – Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku 
Egz. nr 8 – Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach 
Egz. nr 9 – Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu 
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