
ZARZĄDZENIE NR 43/2022 

REKTORA 

AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W KONINIE 

 

z dnia 11 kwietnia 2022 r.  

 

w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach, 

 których  program nie przewiduje złożenia pracy dyplomowej  

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i  art. 76 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) w związku  

z Rozdziałem 12 Regulaminu studiów Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr 322/VI/III/2019 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 26 marca 2019 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Koninie (t.j. obwieszczenie Rektora PWSZ w Koninie z dnia 23 sierpnia 2021 r.) 

  zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Studenci Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, którzy rozpoczęli studia pierwszego 

stopnia począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się 1 października 2019 r. nie 

składają pracy dyplomowej, chyba że taki obowiązek został przewidziany  

w programie studiów i wynika z innych ogólnie obowiązujących przepisów. 

2. Na studiach, których  program nie przewiduje złożenia pracy dyplomowej egzamin 

dyplomowy jest egzaminem składającym się z części teoretycznej i części praktycznej 

oddzielonych 30-minutową przerwą. Egzamin odbywa się w jednym terminie dla wszystkich 

studentów z danego poziomu, kierunku i formy studiów (na studiach stacjonarnych w dzień 

roboczy, na studiach niestacjonarnych w weekend). 

3. Wszyscy studenci, którzy zostali dopuszczeni do egzaminu dyplomowego przystępują do 

obu jego części (teoretycznej i praktycznej). 

4. Student może uzyskać 30 punktów z części teoretycznej oraz 70 punktów z części 

praktycznej – razem maksymalnie 100 punktów. Suma punktów z części teoretycznej  

i części praktycznej stanowi wynik egzaminu dyplomowego.  

5. Przy ustaleniu wyniku egzaminu dyplomowego stosuje się poniższą skalę ocen, w tym 

przelicznik procentowy punktów, określoną w § 20 ust. 1 regulaminu studiów: 

 

Ocena Wartości 

liczbowe 

Procent wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych wymaganych dla danej oceny 

bardzo dobry 5,0 od 90 do 100 % 

dobry plus  4,5 od 80 do 89 % 

dobry 4,0 od 70 do 79 % 

dostateczny plus 3,5 od 60 do 69 % 

dostateczny 3,0 od 50 do 59 % 

niedostateczny  2,0 od 0 do 49 % 

 



§ 2 

1. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego odbywa się w formie tradycyjnej (audytoryjnej, 

papierowej) i trwa 60 minut. Składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru, gdzie tylko jedna 

odpowiedź jest prawidłowa, z możliwością podziału pytań na pytania z modułu kształcenia 

kierunkowego i specjalnościowego. Każda poprawna odpowiedź to 1 punkt, łącznie 30 

punktów. Student zaznacza odpowiedzi na karcie odpowiedzi.  

2. Cześć  teoretyczna egzaminu dyplomowego może być przeprowadzona z wykorzystaniem 

platformy eANS (Moodle) pod warunkiem zapewnienia każdemu studentowi dostępu do 

stanowiska komputerowego.  

§ 3 

1. Część praktyczna egzaminu dyplomowego trwa 120 minut. W przypadku konieczności 

zapoznania się studenta ze stanowiskiem, do części praktycznej egzaminu może zostać 

doliczone dodatkowe 10 minut.  

2. Maksymalna liczba punktów za część praktyczną egzaminu dyplomowego wynosi  

70 punktów. 

3. W zależności od specyfiki kierunku kształcenia dopuszcza się różnicowanie punktacji 

cząstkowej za wykonywane zadania egzaminacyjne. Klucz do zadań egzaminacyjnych 

powinien zawierać dokładny opis sposobu przyznawania punktów za konkretne zadania 

egzaminacyjne.  

§ 4 

1. Egzamin dyplomowy składa się przed komisją powołaną przez rektora, w skład której 

wchodzą co najmniej: przewodniczący komisji oraz dwóch nauczycieli akademickich 

reprezentujących dyscyplinę lub dyscypliny naukowe, do których przyporządkowany został 

kierunek studiów. 

2. Rektor może dokonać zmiany w składzie komisji egzaminacyjnej w sytuacji wystąpienia 

okoliczności uniemożliwiających wcześniej powołanemu członkowi komisji udziału w 

egzaminie dyplomowym.  

3. Członkowie komisji sprawdzają egzamin od razu po jego zakończeniu według czytelnego 

klucza ze wskazaniem punktacji, szczególnie za poszczególne części w przypadku zadań 

praktycznych. 

4. Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego ogłasza w systemie USOS w terminie  

7 dni od przeprowadzenia egzaminu ocenę z egzaminu dyplomowego, wraz z podaniem 

ostatecznego wyniku studiów. 

5. W protokole, którego wzór określa załącznik do zarządzenia, wpisuje się ustaloną ocenę  

z egzaminu dyplomowego. Protokół sporządzany jest w postaci papierowej albo 

elektronicznej, gdzie podpisy komisji egzaminu dyplomowego są zastąpione 

uwierzytelnieniem tych osób w systemie USOS. 

 

§ 5 

1. Ostateczny wynik studiów ustala komisja egzaminu dyplomowego. 

2. 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 (łącznie z semestrami powtarzanymi), 



2) ocena projektu dyplomowego, 

3) ocena z egzaminu dyplomowego.  

3. Ostateczny wynik studiów stanowi suma: 50% średniej ważonej z wszystkich ocen, 15% 

oceny projektu  dyplomowego i 35% 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. 

 

 

§ 6 

1. W przypadku uzyskania przez studenta oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego, 

drugi termin egzaminu dyplomowego (część praktyczna i teoretyczna) odbywa się nie 

wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca ani później niż po upływie trzech miesięcy 

od daty pierwszego egzaminu. 

2. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie student zostaje 

skreślony z listy studentów. 

3. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie z przyczyn 

nieusprawiedliwionych student zostaje skreślony z listy studentów. 

 

§ 7 

Wobec studentów powtarzających semestr, podejmujących studia po urlopie oraz 

wznawiających studia, stosuje się takie same procedury dyplomowania, jak wobec studentów, 

z którymi kontynuują studia. 

 

§ 8 

Wykonanie zarządzenia powierza się dziekanom wydziałów. 

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

                                                                                                       REKTOR 
       AKADEMII NAUK STOSOWANYCH 

                  W KONINIE 

 

                   /-/dr hab. Artur Zimny, prof. ANS    

 


