
Procedura  sprawdzania końcowych efektów (proces dyplomowania) obejmują: 

1. Spełnienie przez studenta warunków dopuszczenia do egzaminu dyplomowego : 

1) uzyskanie pozytywnych ocen (zaliczeń) ze wszystkich przedmiotów i praktyk  

przewidzianych planem studiów na roku dyplomowym ,  

2) terminowe złożenie w dziekanacie dokumentacji (indeks, karta osiągnięć w danym roku  

akademickim), 

3)  co najmniej ocena dostateczna  pracy dyplomowej,  

4) uregulowanie wszystkich zobowiązań w stosunku do uczelni, poświadczonych 

złożeniem prawidłowo wypełnionej karty obiegowej, 

5) uzyskanie wymaganej dla danego poziomu studiów liczby punktów ECTS, 

6) osiągnięcie przez studenta kierunkowych efektów kształcenia . 

 

2. Powołanie przez Dziekana Wydziału komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia                         

 egzaminu    dyplomowego, w skład której wchodzą: 

 1) dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia: 

a) osoba ze stopniem lub tytułem naukowym jako przewodniczący, 

b) promotor, 

c)    recenzent. 

2) dla studentów studiów pierwszego stopnia, których plan studiów nie przewiduje 

wykonania pracy dyplomowej: 

a) osoba ze stopniem lub tytułem  naukowym jako przewodniczący, 

b) dwóch członków ze stopniem lub tytułem naukowym.  

 

3. Forma i przebieg egzaminu dyplomowego 

1). Egzamin dyplomowy ma formę ustną lub pisemną  w przypadku studentów ze specjalnymi 

potrzebami (np.  z niedosłuchem). 

2). Student odpowiada na co najmniej trzy pytania, które powinny umożliwić mu 

wykazanie się osiągnięciem zamierzonych efektów kształcenia,     

3). Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: 

a. średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich egzaminów oraz ocen z przedmiotów 

kończących się zaliczeniem z uwzględnieniem wszystkich ocen niedostatecznych 

uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, 

b. średnia ocen  pracy dyplomowej (opinie promotora, recenzenta), 

c. średnia ocen  egzaminu dyplomowego. W przypadku otrzymania oceny 

niedostatecznej z egzaminu dyplomowego,  ocenę wlicza się do wyniku studiów. 



4)  Ostateczny wynik studiów stanowi sumę: 

a. 0.7 średniej wymienionej w ust. 3 pkt 1 oraz 0.3 średniej wymienionej w ust. 3 pkt 3 

na studiach  pierwszego stopnia, dla których plan studiów nie przewiduje wykonania 

pracy dyplomowej, 

b. 0.5 średniej wymienionej w ust. 3 pkt 1, oraz po 0.25 średnich wymienionych w ust.3  

pkt  2 i  3 na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

 5). Ocenę ogólną za egzamin dyplomowy zaokrągla się według następującej skali: 

a. do 2.65 – niedostateczny (2,0) 

b. 2.66 – 3.34 – dostateczny (3,0) 

c. 3.35  – 3.75 – dostateczny plus (3,5) 

d. 3.76 – 4.34 – dobry (4,0) 

e. 4.35 – 4.75 – dobry plus (4,5) 

f. 4.76 – 5.00 – bardzo dobry (5,0) 

 

4. Uzyskany wynik końcowy, stanowiący ocenę na dyplomie, jest ostateczną weryfikacją 

założonych efektów  kształcenia, jakie student uzyskał w toku całych studiów . 

 

 

 

 

 


