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Organizacja i przeprowadzania egzaminu dyplomowego dla studiów
kończących się przygotowaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem
dyplomowym.
Wersja skrócona – opracowana na podstawie Regulaminu Studiów oraz właściwych
uchwałach Senatu Uczelni

Składanie prac dyplomowych
Student składa pracę dyplomową w terminie określonym harmonogramem roku
akademickiego.

Recenzje pracy dyplomowej
1. Promotor pracy dyplomowej przygotowuje recenzję pracy dyplomowej oraz dokonuje
sprawdzenia pracy w systemie antyplagiatowym.
2. Recenzenta pracy dyplomowej wyznacza Dziekan biorąc pod uwagę propozycje
promotora pracy.
3. Recenzje pracy oraz pozytywny wynik badania antyplagiatowego, powinny być
przygotowane i złożone w Dziekanacie na 2 dni, przed planowaną obroną pracy
dyplomowej (nie później niż w dniu obrony). W przypadku braku recenzji / wyniku
badania antyplagiatowego student może zostać niedopuszczony do obrony.
4. Recenzje, zgodne z przyjętym wzorem, powinny zawierać rzetelną ocenę pracy
dyplomowej uwzględniającą wszystkie aspekty określone w recenzji i nie może
sprowadzać się do streszczenia pracy, czy określenia jej zakresu czy tematyki.
5. Ocenę końcową za pracę dyplomową ustala się na podstawie średniej arytmetycznej
ocen wystawionych przez promotora i recenzenta uwzględniając zasadę:

średnia arytmetyczna oceny
promotora i recenzenta
poniżej 3,0
3,0 lub 3,25
3,5 lub 3,75
4,0 lub 4,25
4,5
4,75 lub 5,0

ocena końcowa pracy
dyplomowej
2,0 (niedostateczny)
3,0 (dostateczny)
3,5 (dostateczny plus)
4,0 (dobry)
4,5 (dobry plus)
5,0 (bardzo dobry)

Egzamin dyplomowy
1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed powołaną komisją w następującym składzie:
przewodniczący komisji, promotor pracy, recenzent pracy, zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie Studiów.
2. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie określonym harmonogramem roku
akademickiego. W szczególnych sytuacjach termin egzaminu dyplomowego może
zostać przesunięty.
3. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i składa się z następujących części:


Prezentacja pracy dyplomowej (maksymalnie 10 minut).



Obrona pracy dyplomowej polegająca na ustosunkowaniu się autora pracy
dyplomowej do uwag promotora i recenzenta, odpowiedzi na pytania z zakresu
problematyki pracy dyplomowej, które może zadać każdy z członków komisji.



Pytania z zakresu studiów : 3.

Pytania są losowane z bazy, udostępnionej studentom nie później niż 30 dni przed
wymaganym terminem złożenia pracy dyplomowej. Treści wszystkich pytań są zapisane w
protokole egzaminu dyplomowego.
4. Ocenę z egzaminu dyplomowego ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen
uzyskanych z prezentacji i obrony pracy oraz odpowiedzi na zadawane pytania,
uwzględniając zasadę:
średnia arytmetyczna ocen
od 3,00 do 3,24
od 3,25 do 3,69
od 3,70 do 4,14
od 4,15 do 4,50
od 4,51 do 5,00

ocena z egzaminu dyplomowego
dostateczny
(3.0)
dostateczny plus
(3.5)
dobry
(4.0)
dobry plus
(4.5)
bardzo dobry
(5.0)

5. Przy ocenie odpowiedzi na pytania student może otrzymać najwyżej jedną ocenę
niedostateczną. W przypadku otrzymania więcej niż jednej oceny niedostatecznej
z odpowiedzi na pytania, student otrzymuje z egzaminu dyplomowego ocenę
niedostateczną.

6. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego, Dziekan wyznacza drugi termin
egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin powinien odbyć się nie wcześniej niż
przed upływem jednego miesiąca i nie później niż 3 miesiące od daty egzaminu
pierwszego. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie,
student zostaje skreślony z listy studentów.
Obliczanie wyniku studiów
1. Wynik studiów jest obliczany według wzoru:

ocena = 0,5 x A + 0,25 x B + 0,25 x C,
gdzie:
A - średnia z ocen z przebiegu studiów,
B - ocena końcowa pracy dyplomowej wystawiona na podstawie ocen promotora
i recenzenta,
C - ocena uzyskana w ramach egzaminu dyplomowego.
2. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów, zgodnie z
zasadą:
od 3,00 do 3,24
od 3,25 do 3,69
od 3,70 do 4,14
od 4,15 do 4,49
od 4,50 do 5,00

dostateczny ( 3.0 )
dostateczny plus ( 3.5 )
dobry ( 4.0 )
dobry plus ( 4.5 )
bardzo dobry ( 5.0 )

3. Komisja przeprowadzająca egzamin dyplomowy może wnioskować o podwyższenie
oceny na dyplomie o jeden stopień, w przypadku średniej co najmniej 4.0 w ostatnim
roku studiów, oceny bardzo dobrej z pracy dyplomowej i bardzo dobrej oceny
z egzaminu dyplomowego oraz stwierdzeniu, że student osiągnął efekty kształcenia
w stopniu wyróżniającym.
4. Komisja dyplomowa może wnioskować o wyróżnienie pracy dyplomowej
lub przyznanie dyplomu z wynikiem „bardzo dobry z wyróżnieniem” .Dyplom
z wynikiem „bardzo dobry z wyróżnieniem” przysługuje studentom, którzy spełniają
następujące warunki :
a) ukończyli studia w terminie określonym planem studiów,
b) uzyskali w czasie studiów średnią ocenę z przebiegu studiów nie niższą niż 4,7,

c) uzyskali z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny „bardzo dobry”
(średnia 5,0).
d) osiągnęli efekty kształcenia w stopniu wyróżniającym.
5. Po złożeniu egzaminu dyplomowego / ukończeniu studiów absolwent otrzymuje
dyplom ukończenia studiów wyższych.
6. Egzamin dyplomowy oraz wystawiona pozytywna ocena nie podlegają poprawie.

