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Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu dyplomowego  

I. Składanie prac dyplomowych 

1. Student obowiązany jest złożyć pracę dyplomową w następujących terminach: 

- do 28 lutego, jeśli studia kończą się w semestrze  zimowym, 

- do 30 września, jeśli studia kończą się w semestrze letnim, 

2. W sytuacjach losowych dziekan, na wniosek studenta zaopiniowany przez promotora, może przesunąć termin złożenia pracy 

dyplomowej. 

3. Niezłożenie pracy dyplomowej w ustalonym terminie powoduje skreślenie z listy studentów. 

4. Student powinien złożyć pracę dyplomową najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. 

5. Praca dyplomowa składana w Dziekanacie powinna zawierać podpis promotora i kierownika katedry promotora (we wszystkich 

wymaganych egzemplarzach, w stosownym miejscu na karcie dyplomowej). 

6. Jeżeli w planie studiów dyplomanta występuje przedmiot o nazwie „Praca dyplomowa”, to ocenę z tego przedmiotu wstawia 

promotor pracy do usos. Ocena ta jest równoważna z oceną pracy dyplomowej promotora.  

 

II. Recenzja pracy dyplomowej  

 

1. Recenzenta pracy wyznacza  Dziekan biorąc pod uwagę propozycje kierownika katedry promotora pracy. 

2. Recenzje pracy powinny być przygotowane i złożone w Dziekanacie najpóźniej na 2 dni robocze (poniedziałek-piątek) przed 

planowaną obroną pracy dyplomowej. 

3. Student ma  prawo do  zapoznania się z recenzjami pracy przed egzaminem dyplomowym. 

4. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej w recenzji promotora lub recenzenta, Dziekan podejmuje decyzję w sprawie 

uzupełnienia pracy lub wydaje studentowi nowy temat i wyznacza promotora pracy. 

 

III. Egzamin dyplomowy 

 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i złożenie egzaminów przewidzianych 

w planach studiów, w tym praktyk zawodowych oraz uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej promotora i recenzenta. 

2. Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan. 

3. Egzamin dyplomowy ma charakter otwarty i odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana, w następującym składzie: 

przewodniczący komisji, którym może być Dziekan lub, z jego upoważnienia, nauczyciel akademicki z tytułem profesora lub 

stopniem naukowym doktora habilitowanego, promotor pracy, recenzent pracy, nauczyciel akademicki reprezentujący daną 

specjalność (nieobowiązkowo). 

4. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie ustalonym przez dziekana,  w okresie 30 dni od daty złożenia pracy (przy 

uwzględnieniu harmonogramu roku akademickiego). W sytuacjach losowych dziekan może przesunąć termin złożenia egzaminu 

dyplomowego. 

5. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i składa się z następujących części: 

Część I: Prezentacja pracy dyplomowej (maksymalnie 20 minut). 

Część II: Obrona pracy dyplomowej polegająca na ustosunkowaniu się autora pracy dyplomowej do uwag promotora 

i recenzenta, odpowiedzi na co najmniej dwa pytania z zakresu problematyki pracy dyplomowej, które może zadać 

każdy z członków komisji. 

Część III:  Pytania z zakresu studiów - liczba pytań: 3, pytania są losowane z puli pytań, które są udostępnione 

studentom najpóźniej na 30 dni przed wymaganym terminem złożenia pracy, treści wszystkich pytań muszą być 

zapisane w protokole egzaminu dyplomowego.  

6. Ocenę z egzaminu dyplomowego stanowi średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z prezentacji, obrony pracy i odpowiedzi na 
zadawane pytania, uwzględniając zasadę: 

Średnia arytmetyczna ocen Ocena z egzaminu dyplomowego 

Poniżej 3,0 2,0 (niedostateczny) 

Od 3,0 do 3,25 3,0 (dostateczny) 

Od 3,26 do 3,75 3,5 (dostateczny plus) 
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Od 3,76 do 4,25 4,0 (dobry) 

Od 4,26 do 4,5 4,5 (dobry plus) 

Powyżej 4,51 5,0 (bardzo dobry) 

 

7. 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. 

8. W przypadku negatywnej oceny egzaminu dyplomowego dziekan wyznacza drugi, ostateczny, termin egzaminu, który powinien 
odbyć się w ciągu 30 dni od daty pierwszego egzaminu, przy uwzględnieniu harmonogramu roku akademickiego. W przypadku 
niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie, student zostaje skreślony z listy studentów. 

 
9. Wynik studiów jest obliczany na podstawie: 

A - średniej  z ocen z przebiegu studiów, 
B- średniej z ocen pracy dyplomowej wystawionych przez  promotora i recenzenta,     
C – średniej z ocen uzyskanych na egzaminie dyplomowym. 

 
10. Ocena obliczeniowa będąca podstawą do określenia ostatecznego wyniku studiów obliczana jest według wzoru: 

Ocena = 0,6 x A + 0,2 x B + 0,2 x C  

11. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów, zgodnie z zasadą: 

 
Ostateczny wynik studiów Ocena wyliczona ze wzoru 
3,0 (dostateczny) do 3,25 
3,5 (dostateczny plus) od 3,26 do 3,75 
4,0 (dobry) od 3,76 do 4,25 
4,5 (dobry plus) od 4,26 do 4,50 
5,0 (bardzo dobry) od4,51 do 5,00 

 
12. Ostateczny wynik studiów, komisja egzaminacyjna może podwyższyć o pół stopnia, pod warunkiem, że student uzyskał ocenę 

bardzo dobrą z pracy dyplomowej (wystawioną przez promotora i recenzenta) oraz średnią arytmetyczną ocen 5,0, uzyskaną na 
egzaminie dyplomowym.  

13. Wynik celujący (5,5) Dziekan może przyznać studentowi, który spełnił następujące warunki: 
 uzyskał średnią ocenę z przebiegu studiów co najmniej 4,70,  
 uzyskał ocenę bardzo dobrą z pracy dyplomowej (wystawioną przez promotora i recenzenta) i średnią 

arytmetyczną ocen 5,0 z egzaminu dyplomowego, 
 nie był karany przez komisję dyscyplinarną, 
 złożył pracę dyplomową w regulaminowym terminie. 


