Wersja 1, kwiecień 2021 r.

Instrukcja nr 3/p13/WIMBiŚ „Zasady realizacji egzaminu dyplomowego”
do uczelnianej Procedury procesu dyplomowania (PU 13)

1.

Instrukcja dotyczy zasad realizacji egzaminu dyplomowego dla studentów studiów I i II
stopnia, realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

2.

Studenci przystępując do egzaminu dyplomowego muszą uzyskać zaliczenia z
wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.

3.

Terminy egzaminów dyplomowych ustala dziekan na początku semestru dyplomowego.
Wszelkie zamiany ustalonych terminów wymagają akceptacji dziekana.

4.

Co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego
studenci powinni złożyć w dziekanacie pracę dyplomową w wersji drukowanej (wydruk
dwustronny) i elektronicznej z naniesioną na stronie tytułowej pracy adnotacją promotora
o dopuszczeniu pracy do obrony.

5.

Praca dyplomowa jest oceniana przez promotora i recenzenta poprzez wypełnienie
formularza oceny, stanowiącego załącznik 7.5 do uczelnianej Procedury dyplomowania
PU 13. W przypadku pracy magisterskiej jedna z oceniających osób powinna mieć
przynajmniej stopień doktora habilitowanego lub być pracownikiem zatrudnionym na
stanowisku profesora uczelni. Praca inżynierska może być oceniona przez promotora i
recenzenta ze stopniem naukowym doktora.

6.

Dziekan podejmuje decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego, jeżeli
zostaną skompletowane i złożone w dziekanacie wszystkie niezbędne dokumenty oraz
spełnione wszystkie warunki zawarte w Regulaminie studiów ATH.

7.

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, w skład której
wchodzą: przewodniczący, promotor pracy dyplomowej, recenzent lub inny nauczyciel
akademicki wyznaczony przez dziekana. Ponadto dziekan może powołać w skład komisji
innych nauczycieli akademickich.

8.

Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest nauczyciel akademicki, posiadający co
najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, będący pełnomocnikiem dziekana ds.
dyplomowania na właściwym kierunku studiów.

9.

Promotor pracy dyplomowej nie może pełnić funkcji przewodniczącego komisji
egzaminu dyplomowego.

10. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Zakres egzaminu dyplomowego ustala
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia. Informacje o zakresie egzaminu podawane

są do wiadomości studentów na początku semestru dyplomowego poprzez opublikowanie
na stronie internetowej dziekanatu zestawu zagadnień/pytań egzaminacyjnych dla
każdego kierunku studiów. Zagadnieniom przyporządkowane są efekty uczenia się.
11. Podczas egzaminu dyplomant prezentuje cel, zakres i wyniki zrealizowanej pracy
dyplomowej, po czym odpowiada na szczegółowe pytania członków komisji, dotyczące
pracy dyplomowej. Następnie dyplomant udziela odpowiedzi na trzy losowo wybrane
pytania egzaminacyjne, w tym co najmniej jedno o charakterze kierunkowym.
Dodatkowo dopuszcza się zadanie pytań problemowych, nawiązujących do zakresu
przedstawionej pracy dyplomowej.
12. Z egzaminu dyplomowego sporządzany jest protokół (załącznik 7.6a do uczelnianej
Procedury dyplomowania PU 13).
13. Ostateczny wynik ukończenia studiów jest ustalany zgodnie z Regulaminem Studiów
ATH.

