
 

 

REGULAMIN  EGZAMINU  DYPLOMOWEGO  

STUDIA  STACJONARNE/NIESTACJONARNE  I  STOPNIA  

KIERUNEK  WYCHOWANIE  FIZYCZNE 

WYDZIAŁ  NAUK  O  ZDROWIU 

PAŃSTWOWEJ  WYŻSZEJ  SZKOŁY  INFORMATYKI  I  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

W  ŁOMŻY 

 

ZAŁOŻENIA  OGÓLNE 

I. Egzamin Dyplomowy jest formą komisyjnej obrony pracy licencjackiej. 

II. Egzamin Dyplomowy powinien zapewnić obiektywność oceny obrony pracy licencjackiej. 

III. Etapy Egzaminu Dyplomowego: 

1. Obrona pracy licencjackiej. 

IV. Za zdany Egzamin Dyplomowy uważa się taki, gdy student uzyska ocenę co najmniej 

dostateczną z obrony pracy licencjackiej.  

V. Warunki przystąpienia do Egzaminu Dyplomowego: 

1. Do Egzaminu Dyplomowego przystępują studenci ostatniego semestru, po ukończeniu 

zajęć dydaktycznych. 

2. Uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych oraz złożenie wszystkich 

egzaminów objętych planem studiów i programem nauczania. 

3. Uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej recenzenta i promotora. 

4. Terminowe rozliczenie z Dziekanatem Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSIiP w Łomży 

związane ze złożeniem karty obiegowej, dokumentacji przebiegu praktyk zawodowych oraz 

złożenie wszystkich pozostałych wymaganych dokumentów. 

5. Uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych 

I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne.  

VI. Za organizację i przebieg Egzaminu Dyplomowego odpowiedzialny jest Dziekan Wydziału Nauk 

o Zdrowiu PWSIiP w Łomży, który: 

1. Przedstawia studentom wykaz promotorów prac licencjackich. 

2. Powołuje komisje egzaminacyjne. 

3. Zatwierdza przewodniczących do przeprowadzenia obron prac dyplomowych. 

4. Wyznacza recenzentów prac dyplomowych. 

5. Ustala harmonogram przebiegu egzaminu. Termin Egzaminu Dyplomowego podaje się do 

wiadomości studentom nie później niż 3 miesiące przed wyznaczonym terminem 

Egzaminu Dyplomowego. 

 



 

 

                     ORGANIZACJA  I  PRZEBIEG  OBRONY  PRACY  LICENCJACKIEJ 

 

ZASADY  PROWADZENIA  PRAC  LICENCJACKICH 

I. Student ma prawo wyboru promotora pracy spośród nauczycieli akademickich prowadzących 

zajęcia na Wydziale Nauk o Zdrowiu PWSIiP w Łomży na kierunku Wychowanie Fizyczne 

z tytułem doktora lub magistra z zakresu nauk o kulturze fizycznej. 

II. Recenzenta powołuje Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSIiP w Łomży spośród osób 

posiadających co najmniej stopień doktora. Recenzent powinien reprezentować tę samą lub 

pokrewną dziedzinę wiedzy. 

III. Przygotowywanie pracy licencjackiej odbywa się pod opieką promotora pracy.  

IV. Praca licencjacka musi być przygotowana według zasad pisania pracy licencjackiej 

obowiązujących na Wydziale Nauk o Zdrowiu PWSIP w Łomży (Załącznik 1). 

V. Tematy prac licencjackich zatwierdza Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia. 

VI. Student zobowiązany jest wprowadzić pracę dyplomową do Archiwum Prac Dyplomowych 

(zwanego dalej APD). Praca dyplomowa zostaje poddana procedurze antyplagiatowej 

w Jednorodnym Systemie Antyplagiatowym (zwanym dalej JSA). 

VII. Praca dyplomowa, która pozytywnie przejdzie procedurę antyplagiatową musi zostać 

wydrukowana przez studenta z systemu APD za pomocą opcji „Wersja do druku”. 

VIII. Najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrony pracy każdy student osobiście 

składa w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSIiP w Łomży: 

1. Podpisaną przez promotora na pierwszej stronie pracę dyplomową (jeden egzemplarz 

treści pracy dyplomowej wydrukowanej z systemu APD za pomocą opcji „wersja do 

druku”), w miękkiej oprawie, druk dwustronny (praca sklejona lub zszyta, nie może być 

bindowana, bez zaciąganego grzbietu). 

2. Podpisany przez promotora raport z badania pracy w JSA. 

3. Wypełnioną kartę obiegową (do pobrania na stronie internetowej uczelni lub w 

Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSIiP w Łomży). W kwesturze należy 

przedstawić dowód uiszczenia opłaty za dyplom, płatny na indywidualny nr konta 

bankowego dostępny po zalogowaniu się do systemu USOS. 

4. Legitymację studencką. 

5. 4 fotografie w formacie 45mm x 65mm. 

6. Uzupełniony dziennik praktyk zawodowych. 

IX. Student/Absolwent, który chce otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim składa 

w Dziekanacie wniosek o jego wydanie wraz z 1 fotografią w formacie 45mm x 65mm oraz 



 

 

potwierdzeniem uiszczenia dodatkowej opłaty. Wniosek można złożyć najpóźniej w terminie 

30 dni od dnia złożenia Egzaminu Dyplomowego. 

X. Student, który nie złoży prac wraz z kompletem dokumentów w wyznaczonym terminie nie 

zostanie dopuszczony do obrony. Obrona odbędzie się w terminie późniejszym.  

XI. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSIiP 

w Łomży, na wniosek studenta zaopiniowany przez opiekuna pracy, może przesunąć termin 

złożenia pracy dyplomowej jednak nie dłużej niż o 3 miesiące.  

XII. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie zostaje skreślony z listy studentów. 

 

OBRONA  PRACY  LICENCJAKIEJ 

I. Przed planowanym terminem obrony student ma prawo do zapoznania się z opinią promotora 

i recenzenta. 

II. Obrona pracy licencjackiej powinna odbyć się w wyznaczonym przez Dziekana Wydziału 

Nauk o Zdrowiu PWSIiP w Łomży terminie. 

III. Obrona pracy odbywa się przed komisją w skład, której wchodzą: 

1. Przewodniczący Komisji, którym jest Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSIiP 

w Łomży lub wyznaczony przez niego inny nauczyciel akademicki ze stopniem co 

najmniej doktora.  

2. Promotor pracy. 

3. Recenzent pracy.  

IV. Przebieg obrony: 

1. Przedstawienie założeń, celu, wyników i wniosków z pracy przez studenta. 

2. Przedstawienie oceny pracy przez promotora. 

3. Przedstawienie oceny pracy przez recenzenta. 

4. Pytania członków komisji kierowane do studenta. 

V. Ocenę końcową z obrony pracy licencjackiej stanowi średnia ocen uzyskana za: 

1. Przedstawienie założeń, celu, wyników i wniosków z pracy (logiczność myślenia, 

argumentowania, używana terminologia i słownictwo w czasie prezentacji). 

2. Średnią ocen za zadane pytania. 

V. W przypadkach spornych głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Komisji 

Egzaminacyjnej. 

VI. Dokumentacja z przebiegu obrony pracy licencjackiej obejmuje: 

1. Oświadczenie studenta (autora pracy) załączone w pracy dyplomowej (Załącznik 2). 

2. Formularz oceny pracy dyplomowej - promotora (wydrukowaną z Archiwum Prac 



 

 

Dyplomowych). 

3. Formularz oceny pracy dyplomowej - recenzenta (wydrukowaną z Archiwum Prac 

Dyplomowych). 

4. Protokół z obrony pracy licencjackiej (Załącznik 3). 

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

I. W sprawach nie ujętych w niniejszym dokumencie stosuje się przepisy zawarte w 

Regulaminie Studiów PWSIiP w Łomży. 

 


