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Rozdział 12
UKOŃCZENIE STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA
§ 36
Warunkiem ukończenia studiów pierwszego stopnia jest uzyskanie efektów uczenia się,
określonych w programie studiów oraz złożenie egzaminu dyplomowego.
Student studiów pierwszego stopnia składa pracę dyplomową jeśli taki obowiązek został
przewidziany w programie studiów i wynika z innych ogólnie obowiązujących przepisów.
Student, o którym mowa w ust. 2 wykonuje prac ę dyplomową pod kierunkiem nauczyciela
akademickiego Uczelni posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora, chyba że odrębne
przepisy stanowią inaczej.
Do studenta, o którym mowa w ust. 2 stosuje si ę przepisy dotyczące pracy dyplomowej i egzaminu
dyplomowego określone w rozdziale 13 niniejszego regulaminu.
§ 37

1. Przez egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia rozumie się egzamin licencjacki lub
inżynierski.
2. Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego podejmuje rektor.
3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest łączne spełnienie następujących
warunków: uzyskanie efektów uczenia si ę określonych w programie studiów, którym przypisano
odpowiednią liczbę punktów ECTS; uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu zawodowego
w przypadku jego przeprowadzania; uzyskanie pozytywnej oceny z projektu dyplomowego oraz
wypełnienie innych zobowiązań wobec Uczelni, określonych przez rektora.
4. Egzamin dyplomowy składa się przed komisją powołaną przez rektora, w skład której wchodzą co
najmniej: przewodniczący komisji oraz czterech nauczycieli akademickich reprezentujących
dyscyplinę lub dyscypliny naukowe, do których przyporządkowany został kierunek studiów.
5. Przewodniczącego komisji egzaminu dyplomowego wyznacza rektor spośród pracowników ze
stopniem lub tytułem naukowym.
6. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od
uzyskania zaliczenia wszystkich obowiązkowych przedmiotów i praktyk oraz wymaganej w toku
studiów liczby punktów ECTS.
7. Rektor może ustalić studentowi indywidualny termin egzaminu dyplomowego.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 egzamin dyplomowy składa się przed komisją powołaną
przez rektora, w skład której wchodzi przewodniczący oraz nauczyciel akademicki reprezentujący
wiodącą dyscyplinę naukową, do której przyporządkowany został kierunek studiów.
§ 38
1.
2.

Egzamin dyplomowy jest egzaminem składającym się z części teoretycznej i części praktycznej.
Ocenę z egzaminu dyplomowego stanowi suma: 30% oceny uzyskanej przez studenta z części
teoretycznej oraz 70% oceny uzyskanej przez studenta z części praktycznej.

3.
4.
5.

Ocena z egzaminu dyplomowego jest niedostateczna, gdy student uzyskał ocenę niedostateczną
z części teoretycznej i/lub praktycznej egzaminu.
Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego ogłasza w terminie 7 dni od przeprowadzenia
części praktycznej egzaminu ocenę z egzaminu dyplomowego, wraz z podaniem ostatecznego
wyniku studiów.
W protokole w rubryce „złożył egzamin dyplomowy z oceną” wpisuje się ustaloną ocenę
z egzaminu dyplomowego.
§ 39

1.
2.
3.

W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej, rektor wyznacza drugi,
ostateczny termin egzaminu dyplomowego, który nie może się odbyć wcześniej niż przed upływem
jednego miesiąca ani później niż po upływie dwóch miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie, rektor wydaje decyzję
o skreśleniu z listy studentów w oparciu o § 33 ust. 1 pkt 3.
W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie z przyczyn
nieusprawiedliwionych, rektor wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów w oparciu o § 33 ust.
1 pkt 3.
§ 40

Przy ustaleniu wyniku egzaminu dyplomowego stosuje się skalę ocen określoną w § 20 ust. 1 oraz
zasadę określoną w § 41 ust. 4.
§ 41
1.
2.

3.
4.

5.

Ostateczny wynik studiów ustala komisja egzaminu dyplomowego.
Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów s ą:
a. średnia ważona z wszystkich ocen (oparta o punkty ECTS) z zaliczeń i egzaminów
uzyskanych z przedmiotów w semestrach, o których mowa w § 16 ust.
3
(łącznie
z semestrami powtarzanymi),
b. ocena projektu dyplomowego,
c. ocena z egzaminu dyplomowego.
Ostateczny wynik studiów stanowi suma: 50% oceny wy mienionej w ust. 2 pkt 1, 15% oceny
projektu dyplomowego i 35% oceny z egzaminu dyplomowego.
Na dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie
z zasadą:
a. do 3,40 – dostateczny;
b. 3,41 – 3,80 – dostateczny plus albo dostateczny i pół;
c. 3,81 – 4,20 – dobry;
d. 4,21 – 4,59 – dobry plus albo dobry i pół;
e. 4,60 i więcej – bardzo dobry.
W zaświadczeniach określa się wynik studiów w formie liczby, wyznaczonej zgodnie z ust. 3.

Rozdział 13
UKOŃCZENIE STUDIÓW
DRUGIEGO STOPNIA I JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH
§ 42
1.

Warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich jest
uzyskanie efektów uczenia się, określonych w programie studiów, pozytywna ocena pracy
dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego.

2.

Student studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich wykonuje prac ę dyplomową
pod kierunkiem nauczyciela akademickiego Uczelni posiadającego co najmniej stopień naukowy
doktora habilitowanego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach senat Uczelni może powierzyć kierowanie pracą
dyplomową na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich nauczycielowi
akademickiemu ze stopniem naukowym doktora.
4. Praca dyplomowa jest samodzielną pracą pisemną prezentującą ogólną wiedzę i umiejętności
studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności
samodzielnego analizowania
i wnioskowania.
5. W Uczelni przygotowywanie prac dyplomowych i egzaminy dyplomowe odbywają się w języku
polskim, chyba że program studiów przewiduje możliwość przygotowywania pracy dyplomowej
i przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku obcym.
6. Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony nie później, niż przed rozpoczęciem ostatniego
semestru studiów.
7. Przed egzaminem dyplomowym promotor sprawdza pracę dyplomową z wykorzystaniem
Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Tryb oraz zasady procedury antyplagiatowej określa
rektor.
8. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor po otrzymaniu wyników procedury antyplagiatowej
oraz jeden recenzent. W stosunku do recenzentów stosuje si ę odpowiednio przepisy ust. 2 i 3.
9. Jeśli jedna z ocen jest niedostateczna, przed podjęciem decyzji o dopuszczeniu studenta do
egzaminu dyplomowego rektor zasięga opinii dodatkowego recenzenta.
10. Jeśli ocena dodatkowego recenzenta jest niedostateczna, to ostateczna ocena pracy jest
niedostateczna. W takim wypadku rektor podejmuje decyzję co do możliwości i terminu
poprawiania pracy dyplomowej lub wykonania nowej pracy w następnym semestrze.
11. Jeśli dwie oceny pracy dyplomowej są co najmniej dostateczne, to ostateczna ocena pracy
dyplomowej jest średnią arytmetyczną ocen promotora i recenzenta/recenzentów. W przypadku
dokonania oceny pracy dyplomowej przez dwóch recenzentów, w protokole egzaminu
dyplomowego w rubryce „ocena recenzenta” wpisuje się obie oceny.
§ 43
1. Praca dyplomowa powinna być złożona najpóźniej do końca lutego – w przypadku studiów
kończących się w semestrze zimowym oraz do końca czerwca – w przypadku studiów kończących
się w semestrze letnim.
2. Jeżeli termin złożenia pracy dyplomowej nie został dotrzymany przez studenta z przyczyn od niego
niezależnych, to może on ubiegać się o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, jednak
nie dłużej niż o dwa miesiące od terminu określonego w ust. 1. Decyzję podejmuje rektor po
zasięgnięciu opinii promotora.
3. Warunkiem uzyskania przez studenta zaliczenia z seminarium dyplomowego w ostatnim semestrze
lub roku studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej, z zastrzeżeniem § 42 ust. 8.
Niezłożenie pracy dyplomowej w terminie określonym w ust. 1 skutkuje oceną niedostateczną
z seminarium dyplomowego w pierwszym terminie.
4. W razie trwającej dłużej niż 30 dni nieobecności promotora, mogącej wpłynąć na opóźnienie
terminu
złożenia pracy przez studenta, rektor w porozumieniu z kierownikiem katedry, zobowiązany jest
do wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązek promotora.
§ 44
1.
2.
3.

Osoba skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub
egzaminu dyplomowego ma prawo wznowić studia i otrzymać nowy temat pracy dyplomowej.
Rektor określa semestr lub rok, na którym następuje wznowienie studiów.
Rektor może wyznaczyć dodatkowo egzaminy sprawdzające lub uzupełniające.

4.

W uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę przydatność realizowanego tematu pracy
dyplomowej dla zainteresowanego przedsiębiorstwa lub instytucji, rektor, w porozumieniu
z promotorem, może wyrazić zgodę na kontynuowanie pracy mimo upływu terminu jej złożenia.
W takich przypadkach kontynuowanie pracy może być związane z korektą tematu i zmianą zakresu
pracy.
§ 45

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Przez egzamin dyplomowy na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich
rozumie się egzamin magisterski.
Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego podejmuje rektor.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest łączne spełnienie następujących
warunków: uzyskanie efektów uczenia si ę określonych w programie studiów, którym przypisano
odpow iednią liczbę punktów ECTS; uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu zawodowego w
przypadku jego przeprowadzania; uzyskanie dwóch ocen co najmniej dostatecznych z pracy
dyplomowej oraz wypełnienie innych zobowiązań wobec Uczelni, określonych przez rektora.
Egzamin dyplomowy składa się przed komisją powołaną przez rektora, w skład której wchodzą co
najmniej: przewodniczący komisji oraz promotor i recenzent. W egzaminie może uczestniczyć
obserwator – członek Samorządu Studenckiego wskazany przez studenta.
Przewodniczącego komisji egzaminu dyplomowego wyznacza rektor spośród pracowników ze
stopniem lub tytułem naukowym.
Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od daty
złożenia pracy dyplomowej.
W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, o którym mowa w § 43 ust. 2,
egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty
złożenia pracy dyplomowej.
Rektor może ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego dla studenta, który zło żył pracę
dyplomową przed upływem terminów określonych w § 43 ust. 1 i 2.
§ 46

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, z zastrzeżeniem ust. 2.
Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego rozstrzyga, z urzędu lub na wniosek studenta,
w sprawie przeprowadzenia egzaminu w innej formie niż ustna.
Student odpowiada na co najmniej trzy pytania. Odpowiedzi na pytania powinny potwierdzić
kierunkowe efekty uczenia się.
Ocenę z egzaminu dyplomowego ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych
za odpowiedzi na pytania.
Ocena z egzaminu dyplomowego jest niedostateczna, gdy student otrzyma za odpowiedzi na
pytania więcej niż jedną ocenę niedostateczną.
Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego w obecności jej członków ogłasza bezpośrednio
po zakończeniu egzaminu ocenę z egzaminu dyplomowego, wraz z podaniem ostatecznego wyniku
studiów.
W protokole w rubryce „złożył egzamin dyplomowy z oceną” wpisuje si ę ustaloną ocenę
z egzaminu dyplomowego.
§ 47

1.

2.

W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej, rektor wyznacza drugi,
ostateczny termin egzaminu dyplomowego, który nie może się odbyć wcześniej niż przed upływem
jednego miesiąca ani później niż po upływie dwóch miesięcy od daty pierwszego egzaminu. Drugi
– poprawkowy egzamin dyplomowy jest za zgodą studenta rejestrowany przy pomocy urządzenia
audio.
W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie, rektor wydaje decyzję
o skreśleniu z listy studentów w oparciu o § 33 ust. 1 pkt 3.

3.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie z przyczyn
nieusprawiedliwionych, rektor wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów w oparciu o § 33 ust.
1 pkt 3.
§ 48

1.
2.
3.
4.

Na wniosek studenta lub promotora, rektor może wyrazić zgodę na otwarty charakter egzaminu
dyplomowego. Egzamin taki odbywa się zgodnie z procedurą określoną w § 45, § 46 i § 47, w sali
wyposażonej w urządzenia multimedialne, a jego przebieg jest protokołowany.
Otwarty egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
Informację o terminie i miejscu otwartego egzaminu dyplomowego zamieszcza rektor na stronie
internetowej Uczelni.
Inni studenci lub osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w otwartym egzaminie dyplomowym
w charakterze obserwatorów. Uczestnicy egzaminu otwartego, niebędący członkami komisji, nie
mogą zadawać pytań dyplomantowi ani uczestniczyć w obradach komisji w części niejawnej
oceniającej egzamin.
§ 49

Przy ocenie pracy dyplomowej i wyniku egzaminu dyplomowego stosuje się skalę ocen określoną
w § 20 ust. 1 oraz zasadę określoną w § 50 ust. 4.
§ 50
1.
2.

Ostateczny wynik studiów ustala komisja egzaminu dyplomowego.
Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
1) średnia ważona z wszystkich ocen (oparta o punkty ECTS) z zaliczeń i egzaminów
uzyskanych z przedmiotów w semestrach, o których mowa w § 16 u st. 3 (łącznie
z semestrami powtarzanymi),
2) ocena pracy dyplomowej,
3) ocena z egzaminu dyplomowego.
3. Ostateczny wynik studiów stanowi suma: 70% oceny wy mienionej w ust. 2 pkt 1 oraz po 15%
oceny pracy dyplomowej i oceny z egzaminu dyplomowego.
4. Na dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie
z zasadą:
1) do 3,40 – dostateczny;
2) 3,41 – 3,80 – dostateczny plus albo dostateczny i pół;
3) 3,81 – 4,20 – dobry;
4) 4,21 – 4,59 – dobry plus albo dobry i pół;
5) 4,60 i więcej – bardzo dobry.
W zaświadczeniach określa się wynik studiów w formie liczby, wyznaczonej zgodnie z ust. 3.

