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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA I NFORMATYKI I PRZEDSI ĘBIORCZO ŚCI 

W ŁOM ŻY 

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUK O ŻYWNOŚCI 

PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

Kierunek: 

Informatyka ( studia I i II stopnia) oraz Automatyk a i Robotyka (studia I stopnia) 

 

 
 

1. Celem  egzaminu  dyplomowego  jest  weryfikacja  wiedzy,  umiejętności  i  kompetencji  

społecznych studenta zdobytych w całym okresie studiów. 

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest spełnienie łącznie poniższych              

warunków : 

a) uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk, złożenie wszystkich egzaminów              

objętych planem studiów i programem kształcenia, uzyskanie wszystkich zakładanych efektów 

kształcenia, 

b) uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS przewidzianej planem i programem kształcenia 

danego kierunku studiów,  

c) pozytywna weryfikacja pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy. 

d) uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej, 

e) złożenie w Dziekanacie uzupełnionej karty obiegowej, 

3. Egzamin dyplomowy na studiach I i II stopnia odbywa się przed komisją egzaminacyjną 

powołaną przez Dziekana, w której skład wchodzą: promotor pracy i recenzent. Komisji                  

przewodniczy Dziekan lub upoważniony przez Dziekana nauczyciel akademicki ze stopniem,                          

co najmniej doktora. 

4. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym składającym się z dwóch części: 
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a) Część I:  prezentacja pracy (wskazana jest prezentacja multimedialna) - student dokonuje              

krótkiej prezentacji pracy, a także podjętego problemu badawczego, celu pracy, jej zakresu                    

i uzyskanych rezultatów. Członkowie komisji egzaminu dyplomowego oceniają jakość i sposób 

prezentacji pracy dyplomowej przez dyplomanta oraz jego udział w dyskusji po prezentacji                     

i odpowiedzi na ewentualne dodatkowe pytania członków komisji. 

b) Część II:  sprawdzian wiedzy - student odpowiada na trzy losowo wybrane pytania, 2 pytania             

z grupy przedmiotów kierunkowych oraz 1 pytanie z grupy przedmiotów specjalnościowych. 

Student otrzymuje ocenę z odpowiedzi na każde pytanie. 

5. Ocena z egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z odpowiedzi 

na każde pytanie, obliczaną zgodnie z zasadą: 

a)  4,51 – 5,0 bardzo dobry 

b) 4,11 – 4,50 dobry plus 

c) 3,71 – 4,10 dobry 

d) 3,31 – 3,70 dostateczny plus 

e) 3,0 – 3,30 dostateczny 

f) do 2,99 niedostateczny 

 

6. W przypadku uzyskania przez studenta z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej      

lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, dziekan                          

wyznacza studentowi drugi termin egzaminu jako ostateczny, nie wcześniej niż przed upływem                    

jednego miesiąca, ale nie późnej niż trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu dyplomo-

wego.  

 

7. Ostateczny wynik studiów. 

Ostateczny    wynik    studiów    ustala  komisja    egzaminu    dyplomowego. Podstawą 

obliczania ostatecznego wyniku studiów są: 

a) średnia arytmetyczna z ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń z uwzględnieniem ocen 

niedostatecznych, uzyskanych w trakcie studiów, 

b) średnia arytmetyczna ocen z pracy dyplomowej, 

c) średnia arytmetyczna ocen z egzaminu dyplomowego. 
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Ostateczny wynik studiów stanowi: ocena = 0,6 × średnia arytmetyczna ocen z toku studiów + 

0,2 × średnia arytmetyczna z egzaminu dyplomowego + 0,2 × średnia arytmetyczna ocen                          

z pracy dyplomowej. 

Na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie z zasadą:  

 

a) 4,60 – 5,0 bardzo dobry 

b) 4,21 – 4,59 dobry plus 

c) 3,76 – 4,20 dobry 

d) 3,26 – 3, 75 dostateczny plus 

e) 3,0 – 3,25 dostateczny 

 

8. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół, który podpisują:                                 

przewodniczący oraz członkowie komisji. 

 

 


