
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie  

 

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA 

STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA  

                                                              

§ 1 

 
 

Egzamin kończący studia pierwszego stopnia, ma na celu stwierdzenie opanowania 

przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie, określonym charakterystyką kwalifikacyjną 

absolwenta określonego kierunku studiów.  

 

§ 2 
 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego są, co najmniej dostateczne 

oceny końcowe ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz złożenie pracy 

dyplomowej, nie później, niż jeden miesiąc przed ukończeniem ostatniego semestru nauki. 
  

§ 3 
  

1. Egzamin składają studenci roku programowo najwyższego/ostatniego semestru, po sesji 

egzaminacyjnej kończącej naukę na studiach licencjackich. 

2. Egzamin dyplomowy przeprowadza Komisja Egzaminacyjna w następującym składzie: 

a) przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, 

b) promotor pracy licencjackiej, 

c) recenzent pracy licencjackiej. 
                                                             

§ 4 
 

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

której wchodzą: przewodniczący oraz kierujący pracą dyplomową i recenzent jako 

członkowie.  

2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. 

3. Na egzaminie dyplomowym student powinien wykazać się wiedzą z zakresu 

przedmiotów związanych ze studiowanym kierunkiem oraz tematyką pracy 

dyplomowej.  

4. Przebieg egzaminu jest protokołowany w indywidualnym protokole studenta, 

zawierającym temat i ocenę pracy dyplomowej, ocenę uzyskaną z egzaminu.  

 
                                                                     

 

 

 

 

 

 

§ 5 
 



1. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów jest suma uzyskana przez 

dodanie:  

- 1/2 oceny średniej wszystkich wyników - egzaminów i zaliczeń    

   kończących przedmiot - uzyskanych w ciągu całego okresu studiów,  

- 1/4 oceny pracy dyplomowej,  

- 1/4 oceny egzaminu dyplomowego. 

2. W dyplomie ukończenia studiów wyższych, wpisuje się ostateczny wynik studiów, 

wyrównany do pełnej oceny, według zasady: 

             4,51– 5,00               bardzo dobry       (5,0) 

                                                4,21 – 4,50           dobry plus    (4,5) 

                                                 3,71 – 4,20           dobry                   (4,0) 

                                                 3,21 – 3,70           dostateczny plus  (3,5) 

                                                 do 3,20           dostateczny          (3,0) 

3. Wyróżnienie w postaci dodatkowego dyplomu, którego wzór określa uczelnia 

otrzymują absolwenci, którzy:             

  

1) ukończyli studia w terminie określonym planem studiów, 

2) uzyskali ocenę (średnią) bardzo dobrą z egzaminów i zaliczeń 

kończących przedmiot – uzyskanych w ciągu całego okresu 

studiów, 

3) uzyskali z pracy dyplomowej ocenę bardzo dobrą 

4) uzyskali z egzaminu dyplomowego ocenę bardzo dobrą. 

 
 

§ 6 

 
 

Dokumentacja egzaminu dyplomowego składa się z protokołu egzaminu 

dyplomowego oraz dwóch recenzji pracy dyplomowej (promotora i recenzenta). Wzory 

dokumentów stanowią załącznik do niniejszego regulaminu). 

 

§ 7 

 

Dokumentację dotyczącą egzaminu dyplomowego przechowuje się w teczce studenta.  

 

§ 8 
 

 

1. Studenci kończą Uczelnię i uzyskują tytuł licencjata, jeżeli złożyli egzamin kończący 

studia, z wynikiem co najmniej dostatecznym. 

 

 

 

 

 

 

 



Wzór 1 

Recenzja pracy dyplomowej 

 

……………………………..                              ………………………….,   dnia ……………… 

 

 

 

                                                                                   PAN/PANI 

                                                                                   ……………………………………….... 

                                                                                   ………………………………………… 

 

 

Proszę o ocenę załączonej pracy dyplomowej  

Studenta……………………………………………………......... 

Egzamin dyplomowy przewiduje się w dniu……………............ 

 

                                                                                             DZIEKAN 

 

                     Ocena pracy dyplomowej 

 

Temat pracy…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………… 

Nr albumu…...........Seminarium Profesora/Doktora……………………………….. 

1.Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule……………………… 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

2.Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp. 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………. 

3. Merytoryczna ocena pracy:………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

4. Inne uwagi………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu…………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł………………………………….. 

……………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

7. Ocena formalnej strony pracy(poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy 

,odsyłacze)……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

8.Sposób wykorzystania pracy(publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał 

źródłowy)……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………...... 

9.Pracę oceniam jako………………………………………………………………… 

 

…………………………                                                  …………………………… 

             data                                                                                         podpis 

 



wzór 2 

protokół egzaminu dyplomowego  

 

 

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie 

Wydział Społeczno-Przyrodniczy 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ 

KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

z dnia.........................  ...... r. 

 

 

 

Pan/Pani................................................................................... syn (córka)...................... ............  

urodzona/y dnia...................19.......r. w ........................................................................................ 

Student Wydziału Społeczno –Przyrodniczego Nr albumu....................................................... 

Kierunek......................Specjalność……………………………………...................... 

Rok immatrykulacji........................................................................................................... ............ 

Zdawał(a) egzamin dyplomowy w dniu................. .....................r.  

przed Komisją Egzaminacyjną w składzie: 

Przewodniczący: ............................................................................ 

Członkowie        ............................................................................. 

                           ............................................................................. 

                           ............................................................................ 

                    Zadane pytania                                                                 Ocena odpowiedzi 

............................................................................                   ....................................................... 

 .............................................................................                 ........................................................ 

.............................................................................                   ....................................................... 

 ............................................................................                   .......................................................  

............................................................................                   ....................................................... 

 .............................................................................                 ........................................................ 

.............................................................................                   ....................................................... 

Biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną całości studiów......................, ocenę pracy................. 

oraz oceny odpowiedzi, Komisja jednogłośnie/ większością głosów uznała ,  

że Pan/Pani .................................................................................................................................  

złożył(a) egzamin dyplomowy z wynikiem.................................................................................. 

i postanowiła nadać stopień licencjata z wynikiem ogólnym ...................................................... 

 

 

 

 

podpisy członków   

komisji egzaminacyjnej                                                                                                               

 

podpis przewodniczącego 

komisji egzaminacyjnej 

 


