
 
 

Decyzja nr 18  
Dyrektora Filii UWM w Ełku 

z dnia 24 lutego 2020 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO 
 

 

 

 

 

W FILII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W EŁKU 
 

 

 

 

 

NA KIERUNKACH: ADMINISTRACJA (STUDIA PIERWSZEGO 

I DRUGIEGO STOPNIA), BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

(STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA) ORAZ PEDAGOGIKA 

PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (STUDIA JEDNOLITE 

MAGISTERSKIE) 

 

 



 

EGZAMIN DYPLOMOWY W FILII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-

MAZURSKIEGO W EŁKU PRZEPROWADZA SIĘ W OPARCIU O: 

 

1. Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018 poz. 

1668 ze zm. 

2. Regulamin Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  Załącznik 

do Uchwały Nr 528 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 

25 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

3. Zarządzenie Rektora UWM w Olsztynie Nr 119/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku 

w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji prac dyplomowych studentów.  

 

 

 

 

  



 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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

społecznych studenta zdobytych w całym okresie studiów w Filii Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Ełku na kierunkach studiów: administracja pierwszego 

i drugiego stopnia, bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie). 

2. Egzamin dyplomowy na ww. kierunkach jest egzaminem teoretycznym. 

3. Obrona pracy dyplomowej, o której mowa w § 31 Uchwały Nr 528 Senatu UWM 

w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów, 

jest integralną częścią egzaminu dyplomowego.   

4. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez 

Dyrektora Filii UWM w Ełku.   

§ 2 

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

1) uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów ze wszystkich przedmiotów i praktyk 

przewidzianych w programie studiów; 

2) uzyskanie z pracy dyplomowej co najmniej oceny dostatecznej. 

§ 3 

KOMISJA EGZAMINACYJNA 

1. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą każdorazowo: przewodniczący komisji, 

promotor oraz recenzent. 

2. W przypadku nieobecności promotora lub recenzenta egzamin dyplomowy odbywa 

się przy 2/3 składu komisji, o której mowa w pkt. 1. Przewodniczący komisji  

odnotowuje w protokole nieobecność promotora lub recenzenta. 

3. Przewodniczący komisji odpowiada za zgodny z procedurą przebieg egzaminu 

dyplomowego i sporządzenie dokumentacji związanej z egzaminem dyplomowym. 

4. Przewodniczący komisji powinien posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. 

5. Przewodniczący komisji ma równe prawo z promotorem i recenzentem do 



 

zadawania pytań podczas egzaminu dyplomowego. 

6. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej sprawdza obligatoryjnie tożsamość 

dyplomanta na podstawie zapisów zawartych w dokumentach, którymi dysponuje 

komisja. 

§ 4 

ZASADY PRZEPROWADZANIA I PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. 

2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem zamkniętym.  

3. Na wniosek studenta lub jego promotora skierowany do Dyrektora Filii, egzamin 

dyplomowy może mieć charakter otwarty. Wniosek taki student lub jego promotor składa 

co najmniej 14 dni przed egzaminem dyplomowym. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, złożonego przez promotora, powinna być dołączona 

pisemna zgoda studenta na zastosowanie takiej formy egzaminu. 

5. Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu otwartego podejmuje Dyrektor Filii. Termin 

przeprowadzenia egzaminu dyplomowego otwartego powinien być podany do publicznej 

wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń przed dziekanatem lub 

w inny sposób zwyczajowo przyjęty w Filii.  

6. Uczestnicy egzaminu otwartego niebędący członkami Komisji nie mogą zadawać pytań 

dyplomantowi ani uczestniczyć w obradach w części niejawnej oceniającej egzamin.  

7. Student z niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach może ubiegać się 

o dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju 

niepełnosprawności, w szczególności do: 

a) zmiany formy egzaminu z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną, 

b) wydłużenia czasu egzaminu, 

c) korzystania ze specjalistycznego sprzętu umożliwiającego właściwe przekazanie 

wiedzy (np. z maszyny brajlowskiej, komputera wyposażonego w program 

udźwiękawiający czy powiększający), 

d) zmiany sali egzaminacyjnej na salę dostępną osobom poruszającym się na wózkach 

inwalidzkich, 

e) innych, wynikających z rodzaju niepełnosprawności studenta.    

8. Na pisemny wniosek studenta Dyrektor Filii może wyrazić zgodę na wcześniejsze 

przystąpienie do egzaminu  dyplomowego, jeśli student spełni wszystkie warunki 



 

określone  

w § 34 ust. 2  Załącznika do Uchwały Nr 528 z dnia 25 czerwca 2019 roku Regulamin 

Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  

9. Egzamin dyplomowy może być za zgodą Dyrektora Filii złożony w jednym z języków 

kongresowych. Do protokołu egzaminu dyplomowego należy wówczas dołączyć jego 

tłumaczenie na język polski. 

10. Na studiach prowadzonych w języku obcym zgoda, o której mowa w ust. 4, nie jest 

wymagana, jeżeli praca napisana jest w języku studiów. Do protokołu egzaminu 

dyplomowego należy wówczas dołączyć jego tłumaczenie na język polski. 

11. Dyplomant podczas egzaminu wylosowuje dwa pytania z puli nie mniej niż 50 

(w przypadku studiów pierwszego stopnia) i 75 (w przypadku studiów drugiego stopnia 

i jednolitych magisterskich) pytań uprzednio przygotowanych i podanych do publicznej 

wiadomości, a jedno otrzymuje z zakresu pracy dyplomowej. 

12. Programowy zakres egzaminu powinien być zgodny z programem studiów, tj. 

obejmować 2/3 zagadnień kierunkowych i 1/3 zagadnień związanych z zakresem 

kształcenia. 

13. Egzamin dyplomowy może zostać uznany za pozytywny w przypadku, gdy każda 

odpowiedź studenta na pytanie cząstkowe będzie oceniona co najmniej na ocenę 

„dostateczny”. 

14. Skala ocen wyniku obrony pracy dyplomowej oraz zasady oceniania są następujące:  

 bardzo dobry (5,0) – odpowiedź w pełni wyczerpująca, zgodna z aktualną wiedzą 

i treścią pytania, język poprawny, naukowy, umiejętność rozumienia 

i rozwiązywaniaproblemu czy zagadnienia; 

 dobry plus (4,5) – odpowiedź prawie wyczerpująca, zgodna z aktualną wiedzą 

i treścią pytania, język poprawny, naukowy,  nieznaczne  trudności  w  rozumieniu 

i rozwiązywaniu problemu czy zagadnienia; 

 dobry (4,0) – odpowiedź prawie wyczerpująca, ale w mniejszym stopniu niż na 

ocenę 4,5, zgodna z aktualną wiedzą i treścią pytania, język w zdecydowanej większości 

poprawny, naukowy, umiarkowane trudności w rozumieniu i rozwiązywaniu problemu 

czy zagadnienia;

 dostateczny plus (3,5) – odpowiedź niepełna, zgodna z aktualną wiedzą i treścią 

pytania, język prawie poprawny, używane słownictwo potoczne, trudności w rozumieniu 

i rozwiązywaniu problemu czy zagadnienia;



 

 dostateczny (3,0) – braki w wypowiedzi, wypowiedź nie w pełni zgodna z aktualną 

wiedzą, język poprawny, ale nienaukowy, trudności w rozumieniu i rozwiązywaniu 

problemu czy zagadnienia;

 niedostateczny (2,0) – brak odpowiedzi na pytanie lub odpowiedź fragmentaryczna, 

braki w aktualnej wiedzy, język w zdecydowanej większości potoczny, brak zrozumienia 

pytań (problemu), nieumiejętność rozwiązania problemu czy zagadnienia.

15. Po udzieleniu przez dyplomanta odpowiedzi na pytania komisji egzaminacyjnej opuszcza 

on pomieszczenie, w którym odbywał się egzamin dyplomowy, i oczekuje na ponowne 

zaproszenie przez komisję egzaminacyjną. 

16. Komisja egzaminacyjna dokonuje oceny egzaminu dyplomowego i wypełnia 

dokumentację związaną z egzaminem dyplomowym, po czym zaprasza dyplomanta 

i informuje go o wyniku egzaminu dyplomowego. 

17. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji egzaminacyjnej 

przekazuje niezwłocznie do dziekanatu kompletną i wypełnioną dokumentację. 

§ 5 

TERMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

1. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym 3 miesiące od 

daty złożenia pracy dyplomowej. 

2. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej spowodowanego:  

a) długotrwałą chorobą studenta, potwierdzoną odpowiednim zaświadczeniem 

lekarskim, 

b) niemożnością wykonania pracy w obowiązującym terminie z uzasadnionych 

przyczyn niezależnych od studenta,  

egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym jednego 

miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej. 

3. Dyrektor Filii może ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego dla studenta, 

który złożył pracę dyplomową przed upływem terminów określonych w § 31 ust. 3 

Załącznika do Uchwały Nr 528 z dnia 25 czerwca 2019 roku Regulamin Studiów 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

§ 6 

NIEZŁOŻENIE EGZAMINU DYPLOMOWEGO 



 

1. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego, tj. uzyskania z egzaminu 

dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego 

egzaminu w ustalonym terminie, Dyrektor Filii 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 sześciu miesięcy od daty pierwszego egzaminu. 

3. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej, do ostatecznej 

oceny powtórnego egzaminu dyplomowego jako jeden z elementów wlicza się ocenę 

niedostateczną z pierwszego egzaminu dyplomowego. Odpowiednia adnotacja 

umieszczana jest na protokole z egzaminu. 

4. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie, Dyrektor Filii 

wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.  

5. Wznowienie studiów może nastąpić na zasadach określonych w § 27 Załącznika 

do Uchwały Nr 528 z dnia 25 czerwca 2019 roku Regulamin Studiów Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

§ 7 

UKOŃCZENIE I WYNIK STUDIÓW 

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

najmniej dostatecznym.  

2. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów 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: 

a) 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/praktyki przewidzianych w programie 

studiów danego semestru lub niezapisania się studenta na przedmiot wymagany w danym 

semestrze studiów, do obliczenia średniej ocen przyjmuje się 0 (zero). 

b) ostateczna ocena pracy dyplomowej, 

c) ostateczna ocena egzaminu dyplomowego. 



 

6. Wynik studiów stanowi 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, 

c) 0,2 oceny wymienionej w ust. 5 pkt 3.  

7. Ostateczny wynik studiów wyrównany jest 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 

8. Wyrównanie oceny określonej w ust. 7 i 8 dotyczy wpisu do dyplomu oraz suplementu. 

W innych zaświadczeniach podaje się rzeczywisty wynik studiów obliczony zgodnie  

z ust. 6. 

9. Komisja egzaminu dyplomowego 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 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. 

 

  



 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dokumentację egzaminu dyplomowego stanowi protokół według wzoru obowiązującego 

w UWM w Olsztynie w danym roku akademickim.  

2. Zapoznanie studenta z procedurą i regulaminem egzaminu dyplomowego powinno odbyć 

się nie później niż na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu poprzez 

zamieszczenie Regulaminu na tablicy ogłoszeń bądź na stronie internetowej Filii UWM 

w Ełku oraz złożenie przez studenta oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem 

egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej (Załącznik nr 1).  


