
ZASADY EGZAMINU DYPLOMOWEGO - INŻYNIERSKIEGO 
 
Egzamin dyplomowy inżynierski odbywa się zgodnie z Regulaminem studiów (wyciąg w załączeniu). 
 

1. Egzamin dyplomowy – inżynierski jest egzaminem ustnym i odbywa się przed komisją powołaną 
przez dziekana. 

2. Egzamin składa się z 1 pytania kierunkowego, 1 pytania specjalnościowego oraz 1 pytania z 
problematyki związanej z wykonywaną pracą inżynierską. 

3. Zagadnienia kierunkowe i specjalnościowe student losuje, natomiast pytanie związane z pracą 
dyplomową zadaje recenzent. 

4. Studentowi przysługuje czas na przygotowanie się do odpowiedzi, a na pytania może 
odpowiadać w dowolnej kolejności. 

5. Warunkiem zdania egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnych odpowiedzi na 
wszystkie pytania. 

6. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: 
6.1. średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich egzaminów oraz zaliczeń na ocenę przedmiotów 

niekończących się egzaminem, uzyskanych w ciągu całego okresu studiów. W przypadku 
braku oceny/ocen z przedmiotu/modułu/praktyki przewidzianych w planie studiów 
danego semestru, lub niezapisania się studenta na przedmiot wymagany w danym 
semestrze studiów, do obliczenia średniej ocen przyjmuje się 0 (zero). 

6.2. ostateczna ocena pracy dyplomowej, 
6.3. ostateczna ocena egzaminu dyplomowego. 
 

7. Wynik studiów stanowi suma: 
• 0,6 oceny wymienionej w punkcie 6.1 (średnia ze studiów, bez wyrównania do pełnej 

oceny – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
• 0,2 oceny wymienionej w punkcie 6.2 (średnia ocen z pracy dyplomowej wystawionych 

przez  opiekuna pracy dyplomowej i recenzenta, wyrównanej zgodnie z zasadą określoną 
w ust. 8) 

• 0,2 oceny wymienionej w punkcie 6.3 (średnia ocena egzaminu dyplomowego, 
wyrównanej zgodnie z zasadą określoną w ust. 8). 

 
8. Ostateczny wynik studiów (wyliczony na podstawie punktu 7), wyrównuje się do pełnej oceny 

zgodnie z zasadą: 
• do 3,25   - dostateczny 
• od 3,26 do 3,75 - dostateczny plus 
• od 3,76 do 4,25 - dobry 
• od 4,26 do 4,50 - dobry plus 
• od 4,51 do 5,00 - bardzo dobry. 

 
9. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego, tj. uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny 

niedostatecznej lub nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie, dziekan wyznacza drugi 
termin jako ostateczny (§ 44 Regulaminu studiów). 
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WYCIĄG Z REGULAMINU STUDIÓW 

(Załącznik do Uchwały 717 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2015 
roku) 
 
 

XVI. PRACA DYPLOMOWA 
 

§ 39 
1. Praca dyplomowa dotyczy studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich, z zastrzeżeniem ust. 2.  
2. Praca dyplomowa nie dotyczy kierunków studiów, dla których standard kształcenia nie przewiduje 

wykonania takiej pracy.  
3. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w dziekanacie w formie oprawionego maszynopisu 

oraz w formie elektronicznej, a na kierunkach artystycznych dodatkowo wykonać dzieło artystyczne, 
nie później niż do dnia:  
1) 15 lutego - na studiach kończących się w semestrze zimowym;  
2) 30 czerwca - na studiach kończących się w semestrze letnim. Liczbę egzemplarzy pracy 

dyplomowej w formie maszynopisu oraz dodatkowo liczbę dzieł artystycznych na kierunkach 
artystycznych, określa dziekan.  

4. Dziekan, na wniosek nauczyciela kierującego pracą lub na wniosek studenta, może przesunąć termin 
złożenia pracy dyplomowej, w przypadku:  
1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim,  
2) niemożności wykonania pracy w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych 

od studenta.  
5. Termin złożenia pracy w przypadkach, o których mowa w ust. 4 może być przesunięty nie więcej niż 

o trzy miesiące od terminów określonych w ust. 3.  
6. W przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela kierującego pracą dyplomową, która mogłaby 

wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, dziekan zobowiązany jest do 
wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązek kierowania pracą. Zmiana nauczyciela kierującego 
pracą w okresie ostatnich 6 miesięcy przed terminem ukończenia studiów, może stanowić podstawę 
do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, na zasadach określonych w ust. 4.  

7. Przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej przedłuża termin ukończenia studiów.  
 

§ 40 
1. Pracę dyplomową lub dzieło artystyczne student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego 

nauczyciela akademickiego. Uprawnienia takie posiada nauczyciel akademicki z tytułem naukowym 
profesora lub posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub posiadający kwalifikacje II 
stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. W uzasadnionych przypadkach rada wydziału 
może upoważnić do kierowania pracą dyplomową lub dziełem artystycznym nauczyciela 
akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora lub posiadającego kwalifikacje I stopnia w 
zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.  

2. Praca dyplomowa powinna zawierać stronę tytułową, streszczenie oraz spis treści w języku polskim 
oraz stronę tytułową i streszczenie w języku obcym - kongresowym.  

3. Praca dyplomowa może być za zgodą dziekana napisana w jednym z języków kongresowych. Wówczas 
obowiązuje umieszczenie w przedstawianej pracy strony tytułowej, streszczenia i spisu treści w 
języku polskim.  
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4. Na studiach prowadzonych w języku obcym, zgoda o której mowa w ust. 3 nie jest wymagana, jeżeli 
praca napisana jest w języku wykładowym studiów. Obowiązuje zasada tłumaczenia strony 
tytułowej pracy, sporządzenia streszczenia i spisu treści na język polski.  

5. Jeżeli względy organizacyjne na to pozwalają, studentowi przysługuje swobodny wybór nauczyciela 
akademickiego, pod kierunkiem którego zamierza wykonać pracę dyplomową lub dzieło artystyczne. 
Przepis § 7 ust. 4-5 stosuje się odpowiednio.  

6. Tematy prac dyplomowych powinny być ustalone i podane do wiadomości i wyboru przez studentów - 
po zatwierdzeniu przez radę instytutu lub katedry (kierownika samodzielnego zakładu):  
1) na studiach pierwszego stopnia - na l rok przed terminem ukończenia studiów,  
2) na studiach jednolitych magisterskich - nie później niż 1,5 roku przed terminem ukończenia 

studiów,  
3) na studiach drugiego stopnia - w pierwszym semestrze nauki.  

7. Na uzasadniony wniosek studenta, po zasięgnięciu opinii dotychczasowego opiekuna, dziekan może 
wyrazić zgodę na zmianę osoby kierującej pracą dyplomową lub dziełem artystycznym.  

8. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe, 
zawodowe i artystyczne studenta oraz możliwości kadrowe i organizacyjne Uniwersytetu.  

9. Za pracę dyplomową może być uznana praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego, 
jeżeli indywidualny wkład studenta w przygotowanie tej pracy jest znaczący i możliwy do ustalenia.  

10. Prawa autorskie do pracy dyplomowej regulują odrębne przepisy.  
11. Student składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie przez Uniwersytet pracy 

dyplomowej dla potrzeb działalności naukowo-badawczej lub dydaktycznej, według wzoru 
ustalonego w uczelni odrębnymi przepisami.  

 
§ 41 

1. Oceny pracy dyplomowej oraz dodatkowo na kierunkach artystycznych dzieła artystycznego, 
dokonuje opiekun (kierownik) pracy oraz recenzent powołany przez dziekana z grona nauczycieli 
akademickich w danej dziedzinie. Uprawnienia takie posiada nauczyciel akademicki z tytułem 
naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego lub posiadający kwalifikacje 
II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.  

2. Dziekan może powołać na recenzenta nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy 
doktora lub posiadającego kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.  

3. W przypadku sprawowania opieki nad pracą dyplomową lub dziełem artystycznym na studiach 
jednolitych magisterskich i studiach drugiego stopnia przez nauczyciela akademickiego 
posiadającego stopień naukowy doktora lub kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin 
artystycznych, dziekan powołuje na recenzenta nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł 
naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia 
w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.  

4. W przypadku rozbieżności w ocenie pracy dyplomowej lub dzieła artystycznego, o dopuszczeniu do 
egzaminu dyplomowego decyduje dziekan, po zasięgnięciu opinii drugiego recenzenta, powołanego 
z grona osób uprawnionych.  

5. Jeżeli ocena drugiego recenzenta jest także negatywna, dziekan kieruje studenta na powtarzanie 
semestru.  
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XVII. EGZAMIN DYPLOMOWY 
 

§ 42 
1. Egzamin dyplomowy dotyczy studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów 

drugiego stopnia, z zastrzeżeniem określonym w § 45 ust. 1.  
2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:  

1) uzyskanie zaliczenia oraz złożenie egzaminów ze wszystkich przedmiotów i praktyk 
przewidzianych w planie studiów,  

2) uzyskanie z pracy dyplomowej co najmniej oceny dostatecznej.  
3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana.  
4. Zasady przeprowadzania i zakres egzaminu dyplomowego na poszczególnych kierunkach studiów, 

określa rada wydziału. Programowy zakres egzaminu powinien być zgodny z programem kształcenia 
i planem studiów (2/3 zagadnień kierunkowych i 1/3 specjalnościowych).  

5. Egzamin dyplomowy może być za zgodą dziekana złożony w jednym z języków kongresowych. Do 
protokołu egzaminu dyplomowego należy wówczas dołączyć jego tłumaczenie na język polski.  

6. Na studiach prowadzonych w języku obcym, zgoda o której mowa w ust. 5 nie jest wymagana, jeżeli 
praca napisana jest w języku studiów. Do protokołu egzaminu dyplomowego należy wówczas 
dołączyć jego tłumaczenie na język polski.  

7. Przepis ust. 5 nie znajduje zastosowania w procedurze przeprowadzania egzaminu dyplomowego na 
kierunku filologia, na którym realizowane są specjalności neofilologiczne.  

8. Egzamin dyplomowy może zostać uznany za pozytywny w przypadku, gdy każda odpowiedź studenta 
na pytanie cząstkowe będzie oceniona co najmniej dostatecznie.  

9. Przy ocenie wyników tego egzaminu stosuje się oceny wymienione w § 26 ust. 1 Regulaminu.  
10. Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w formie otwartego egzaminu dyplomowego na 

wniosek studenta lub opiekuna pracy dyplomowej, z zastrzeżeniem ust. 11.  
11. Do wniosku, o którym mowa w ust. 10 złożonego przez opiekuna pracy dyplomowej, powinna być 

dołączona pisemna zgoda studenta na zastosowanie takiej formy egzaminu.  
12. Termin przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, o którym mowa w ust. 10 powinien być podany 

do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń przed dziekanatem 
lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale.  

 
§ 43 

1. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty złożenia 
pracy dyplomowej.  

2. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, o którym mowa w § 39 ust. 3, 
egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty 
złożenia pracy dyplomowej.  

3. Dziekan może ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego dla studenta, który złożył pracę 
dyplomową przed upływem terminów określonych w § 39 ust. 3.  

4. Student kierunku weterynaria powinien uzyskać zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz zdać 
wszystkie egzaminy przewidziane w programie kształcenia i planie studiów ostatniego semestru 
studiów w terminie do 15 kwietnia. W uzasadnionych przypadkach dziekan może przedłużyć 
powyższy termin nie więcej niż o jeden miesiąc.  

5. Student kierunku lekarskiego powinien uzyskać zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz zdać 
wszystkie egzaminy przewidziane w programie kształcenia i planie studiów ostatniego semestru 
studiów w terminie do 30 czerwca. W uzasadnionych przypadkach dziekan może przedłużyć 
powyższy termin nie więcej niż o jeden miesiąc.  
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§ 44 
1. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego, tj. uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny 

niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym 
terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.  

2. Powtórny egzamin dyplomowy nie może odbyć się wcześniej niż po upływie jednego miesiąca i nie 
później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.  

3. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie, dziekan wydaje decyzję 
o skreśleniu z listy studentów.  

4. Wznowienie studiów może nastąpić na zasadach określonych w § 35 ust. 10 niniejszego Regulaminu.  
 

§ 45 
1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej 

dostatecznym, a na kierunku lekarskim oraz kierunku weterynaria - po złożeniu ostatniego 
wymaganego planem studiów egzaminu z wynikiem co najmniej dostatecznym.  

2. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia określonego kierunku studiów i specjalności kształcenia 
wraz z suplementem, potwierdzający uzyskanie odpowiednich kwalifikacji z określeniem tytułu 
zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

3. Oryginał dyplomu ukończenia studiów wystawiany jest wyłącznie w języku polskim.  
4. Procedurę dokumentowania uzyskanego wykształcenia regulują odrębne przepisy.  
5. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:  

1) średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich egzaminów oraz zaliczeń na ocenę przedmiotów 
niekończących się egzaminem, uzyskanych w ciągu całego okresu studiów. W przypadku braku 
oceny/ocen z przedmiotu/modułu/praktyki przewidzianych w planie studiów danego semestru, 
lub niezapisania się studenta na przedmiot wymagany w danym semestrze studiów, do 
obliczenia średniej ocen przyjmuje się 0 (zero).  

2) ostateczna ocena pracy dyplomowej,  
3) ostateczna ocena egzaminu dyplomowego (dla kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne 

ostateczna ocena egzaminu dyplomowego oznacza średnią arytmetyczną ocen uzyskanych 
z części teoretycznej oraz praktycznej egzaminu wyrównana zgodnie z zasadą określoną w ust. 7 
pkt 3),  

4) ostateczna ocena egzaminu artystycznego (dotyczy kierunków artystycznych).  
6. Wynik studiów stanowi:  

1) sumę:  
a) 0,6 oceny wymienionej w ust. 5 pkt 1,  
b) 0,2 oceny wymienionej w ust. 5 pkt 2, która stanowi średnią ocen z pracy dyplomowej 

wystawionych przez opiekuna pracy dyplomowej i recenzenta, wyrównanej zgodnie z zasadą 
określoną w ust. 7 pkt 3,  

c) 0,2 oceny wymienionej w ust. 5 pkt 3 - dla wszystkich poziomów studiów, z wyłączeniem 
kierunków artystycznych, kierunku lekarskiego i kierunku weterynaria oraz kierunków 
prowadzonych na poziomie studiów pierwszego stopnia, dla których program kształcenia 
i plan studiów nie przewidują wykonania pracy dyplomowej.  

2) sumę:  
a) 0,6 oceny wymienionej w ust. 5 pkt 1,  
b) 0,2 oceny wymienionej w ust. 5 pkt 2, która stanowi średnią ocen z pracy dyplomowej 

wystawionych przez opiekuna pracy dyplomowej i recenzenta, wyrównanej zgodnie z zasadą 
określoną w ust. 7 pkt 3,  

c) 0,1 oceny wymienionej w ust. 5 pkt 3,  
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d) 0,1 oceny wymienionej w ust. 5 pkt 4 dla kierunków artystycznych,  
3) ocenę wymienioną w ust. 5 pkt 1 - dla kierunku lekarskiego i kierunku weterynaria,  
4) sumę: 0,7 oceny wymienionej w ust. 5 pkt 1 oraz 0,3 oceny wymienionej w ust. 5 pkt 3 – dla 

kierunków kształcenia prowadzonych na poziomie studiów pierwszego stopnia, dla których 
program kształcenia i plan studiów nie przewidują wykonania pracy dyplomowej.  

7. Obowiązkowymi wpisami w dyplomie ukończenia studiów są:  
1) nazwa wydziału i kierunku studiów;  
2) zakres, czyli zrealizowana specjalność, forma studiów, profil i obszar kształcenia oraz  
3) ostateczny wynik studiów, wyrównany do oceny zgodnie z zasadą:  

a) do 3,25 - dostateczny  
b) od 3,26 do 3,75 - dostateczny plus  
c) od 3,76 do 4,25 - dobry  
d) od 4,26 do 4,50 - dobry plus  
e) od 4,51 do 5,00 - bardzo dobry  

4) ostateczny wynik studiów na kierunku lekarskim oraz kierunku weterynaria, wyrównany do oceny 
zgodnie z zasadą:  
a) do 3,20 - dostateczny  
b) od 3,21 do 3,50 - dostateczny plus  
c) od 3,51 do 4,00 - dobry  
d) od 4,01 do 4,30 - dobry plus  
e) od 4,31 do 5,00 - bardzo dobry  

8. Wyrównanie oceny określonej w ust. 7 pkt 3 i 4 dotyczy wpisu do dyplomu oraz suplementu. 
W innych zaświadczeniach podaje się rzeczywisty wynik studiów obliczony zgodnie z ust. 6.  

9. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust. 6 pkt 1 i 2 o 0,5 stopnia, jeżeli 
student z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego (na kierunkach artystycznych dodatkowo 
z egzaminu artystycznego) otrzymał oceny bardzo dobre oraz w ciągu ostatnich dwóch lat studiów 
uzyskał średnią arytmetyczną ocen z zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,0, obliczoną zgodnie z 
zasadą określoną w ust. 5 pkt 1.  

10. Na kierunku lekarskim oraz kierunku weterynaria dziekan może podwyższyć ocenę, o której mowa w 
ust. 6 pkt 3 o 0,5 stopnia, jeśli student w okresie ostatnich czterech semestrów studiów uzyskał 
średnią arytmetyczną ocen z zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,0, obliczoną zgodnie z zasadą 
określoną w ust. 5 pkt 1.  

11. Przed wydaniem dyplomu ukończenia studiów, absolwent powinien uregulować wszystkie 
zobowiązania wobec Uniwersytetu, dokonać rozliczenia z uczelnią na podstawie karty obiegowej 
oraz zwrócić legitymację studencką, z uwzględnieniem zapisu § 11 ust. 5.  

12. Na wniosek absolwenta, który uzyskał dyplom do dnia 31 grudnia 2004 roku, dziekan może wydać 
tzw. „Kartę przebiegu studiów", w której poza wykazem przedmiotów, liczby godzin i ocen - mogą 
być podane nazwy specjalizacji naukowo-dydaktycznych, nazwy i miejsca placówek (w tym 
zagranicznych), w których student, za zgodą dziekana, zaliczył poszczególne przedmioty lub praktyki. 
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