
 

 

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 26  /2020 Rektora PW 
 
 

Tekst oświadczenia w języku polskim 

imię i nazwisko studenta: ………………………………………………………………………. 

numer albumu: …………………………………………………………………………………. 

 

studia pierwszego* stopnia kończące się otrzymaniem dyplomu: inżyniera/inżyniera  

architekta/licencjata* 

studia drugiego stopnia* kończące się otrzymaniem dyplomu: magistra inżyniera/magistra 

inżyniera  architekta/magistra* 

 

tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe, na odległość)*  

Wydział/Kolegium*: …………………………………………………………………………… 

nazwa kierunku studiów: ………………………………………………………………………. 

 

Oświadczenie studenta  

przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość 

 

Oświadczam, że  

1. Rozumiem i akceptuję warunki przeprowadzenia egzaminu dyplomowego wynikające 

z ograniczenia funkcjonowania Politechniki Warszawskiej. 

2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie na odległość 

z wykorzystaniem systemów pracy grupowej udostępnionych przez Uczelnię. 

3. Zapoznałem się z „Zasadami przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie 

na odległość” i znam, rozumiem oraz akceptuję te zasady. 

4. Wyrażam zgodę na rejestrację przebiegu egzaminu dyplomowego, w tym utrwalenie 

mojego wizerunku na potrzeby dokumentacji przebiegu egzaminu dyplomowego. 

5. Rozumiem i akceptuję, że warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów wraz 

z suplementem i ich odpisami jest dostarczenie przeze mnie wymaganych dokumentów 

w wersji papierowej, które zobowiązuję się dostarczyć niezwłocznie po zakończeniu 

ograniczenia działalności Uczelni. 

 

 

 

.............................,                                                      dnia………. , ……........................   

miejscowość                                                                             data, podpis studenta 

 

 

 

* wybrać właściwe 

 

 

 



 

 

           załącznik nr 2 do zarządzenia nr 26 /2020 Rektora PW 
Annex no. 2 to Regulation no. 26 /2020 of the WUT Rector 

 

Tekst oświadczenia w języku angielskim / Declaration in English 

name and surname of the student: 

………………………………………………………………………. 

student record book number: 

…………………………………………………………………………………. 

 

first-cycle* study leading to the award of the degree of: inżynier/inżynier architekt/licencjat* 

second-cycle* study leading to the award of the degree of: magister inżynier/magister 

inżynier architekt/magister* 

 

mode of study: full-time, part-time (extra-mural, evening, distance-learning)*  

Faculty/College*: …………………………………………………………………………… 

field of study: ………………………………………………………………………. 

 

Declaration of the student  

taking a remote diploma examination  

I hereby declare that  

1. I understand and accept the conditions of the procedure of the diploma examination, 

resulting from the constraints in the functioning of the Warsaw University of 

Technology. 

2. I agree to have the diploma examination conducted remotely using team work systems 

made available by the University. 

3. I am familiar with the “Procedures of conducting remote diploma examinations” and I 

know, understand and accept these procedures. 

4. I consent to have the examination recorded, including recording my image, for the 

purposes of documentation of the diploma examination. 

5. I understand and agree that to be awarded the diploma with the supplement and its copies 

I am required to submit the defined set of documents in the paper version, which I shall 

do as soon as the constraints in the functioning of the University are lifted.  

 

 

 

.............................,                                                      ………. , ……........................   

place                                                                             date, student’s signature 

 

 

 

* choose as appropriate 


