PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Wałbrzych, dnia 18.01.2021 r.

KOMUNIKAT 2/2020/2021
w sprawie terminów i zasad odbioru dyplomów ukończenia studiów
w semestrze zimowym 2020/2021
I.
Informuje się, że ze względu na pandemię koronawirusa nie odbędzie się uroczysta ceremonia wręczenia
dyplomów ukończenia studiów w semestrze zimowym 2020/2021.
II. Ustala się następujące terminy odbioru dyplomów (po sesji egzaminacyjnej podstawowej) przez
Absolwentów:

22-27 lutego 2021 r.
(w tym: wtorek - 23 lutego br. w godz. 9.00-17.00, sobota - 27 lutego br. w godz. 7.30-13.30)
- bezpieczeństwo i higiena pracy – studia stacjonarne i studia niestacjonarne
- techniki dentystyczne

1-5 marca 2021 r.
(w tym: wtorek - 2 marca br. w godz. 9.00-17.00)
- logistyka – studia stacjonarne

27 lutego i 1-5 marca 2021 r.
(w tym: sobota - 27 lutego br. w godz. 7.30-13.30, wtorek - 2 marca br. w godz. 9.00-17.00)
- logistyka – studia niestacjonarne
III. Odbiór dyplomu odbywa się:

w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (DNiSS, ul. Zamkowa 4, budynek A - pokój nr 12)
w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 9.00 do 15.00, wtorki od 9.00 do 17.00, soboty 7.3013.30;

w rygorze sanitarnym, w tym poprzez: zachowanie dystansu społecznego, osłanianie ust i nosa,
dezynfekcję dłoni i używanie własnego długopisu.
IV. W przypadku braku możliwości odbioru dyplomu w wyżej wyznaczonych terminach Absolwent
proszony jest o telefoniczne ustalenie terminu i godziny odbioru dokumentów z pracownikiem Działu
Nauczania i Spraw Studenckich, tel. 74 641 92 03 lub 74 641 92 04.
V.

W celu odbioru dyplomu Absolwent zobowiązany jest do:


rozliczenia się z uczelnią (tj. z zobowiązań wobec Instytutu, wobec Działu Nauczania i Spraw
Studenckich - sprawy finansowe, wobec Biblioteki - zwrot książek, itp.), a w dniu odbioru dyplomu podpisania
Karty obiegowej (w DNiSS);

wypełnienia ankiety absolwenta (kwestionariusz ankiety można pobrać na korytarzu przed DNiSS lub
ze strony info.pwsz.com.pl) i złożenia jej w dniu odbioru dyplomu w DNiSS.

