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1. CEL 

Celem procedury WSZJK-PED-WNS-4 jest określenie zasad składania egzaminu 

dyplomowego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

Procedura dotyczy studentów kończących studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 

realizowane na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie. Obejmuje koniec semestru VI studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych 

i niestacjonarnych), semestr IV studiów drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) i 

semestr X jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych). 

3. TERMINOLOGIA 

Jednostka Organizacyjna – Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie. 

Egzamin dyplomowy (ED) – obrona pracy licencjackiej lub magisterskiej zrealizowanej 

w Jednostce Organizacyjnej Wydziału. 

Praca dyplomowa (PD) – praca licencjacka lub magisterska realizowana w Jednostce 

Organizacyjnej Wydziału. 

Komisja egzaminacyjna – komisja powołana przez Dziekana w celu przeprowadzenia 

egzaminu dyplomowego. Na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach 

magisterskich składa się ona z 3 osób: przewodniczącego komisji i 2 członków. 

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej – osoba zatrudniona na Wydziale Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie posiadająca minimum 

stopień doktora. 

Promotor – osoba nadzorująca pracę dyplomantów, osoba posiadająca minimum stopień 

naukowy doktora lub doktora habilitowanego  

Recenzent – osoba posiadająca minimum stopień naukowy doktora, która recenzuje pracę 

dyplomową. 

Protokół egzaminu dyplomowego – ujednolicony arkusz, na którym wprowadza się ocenę 

pracy dyplomowej oraz ocenę przeprowadzanego egzaminu dyplomowego. Zawiera on także 



ostateczną ocenę przebiegu studiów oraz informację o nadanym tytule zawodowym 

(licencjat/magister).  

4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB 

ZARZĄDZAJĄCYH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 

4.1. Prodziekani odpowiedzialni za prowadzenie toku studiów nadzorują procedury związane 

z przeprowadzeniem egzaminu dyplomowego. 

4.2. Dziekanat 

• odpowiedzialny jest za organizację egzaminu dyplomowego (w formie 

bezpośredniej lub zdalnej), w tym przygotowanie odpowiednich dokumentów 

oraz za prowadzenie dokumentacji toku studiów, oraz powiadomienie osoby 

zainteresowane o terminie egzaminu dyplomowego.  

4.3. Do składania egzaminu dyplomowego przystępuje student, który uzyskał zaliczenia 

ze wszystkich przedmiotów objętych  programem studiów oraz otrzymał 2 pozytywne oceny 

(od promotora i recenzenta) przygotowanej pracy dyplomowej. 

4.4. Członkowie komisji egzaminacyjnej przygotowują 3 zagadnienia, na które będzie musiał 

odpowiedzieć student w czasie egzaminu dyplomowego. 

4.5. Członkowie komisji egzaminacyjnej przeprowadzają egzamin dyplomowy. 

4.6. Przebieg egzaminu dyplomowego jest protokołowany przez przewodniczącego komisji. 

4.7. Egzamin dyplomowy, za zgodą dziekana, może być składany w jednym z języków 

kongresowych. Do protokołu egzaminu dołącza się wówczas tłumaczenie na język polski (§ 34 

pkt 5. Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). 

5. OPIS POSTĘPOWANIA 

5.1. Student przystępuje do egzaminu dyplomowego po uzyskaniu absolutorium, złożeniu 

pracy dyplomowej oraz uzyskaniu 2 pozytywnych ocen złożonej pracy dyplomowej. 

5.2. Praca dyplomowa powinna być złożona do dziekanatu 14 dni przed terminem, nie później 

niż do 30.06 każdego roku. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą właściwego Prodziekana, termin 

złożenia pracy może być przedłużony lub skrócony.  

5.3. Termin egzaminu dyplomowego określony jest według zasad zawartych w Regulaminie 

studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W wyjątkowych sytuacjach, za 

zgodą właściwego Prodziekana, termin obrony pracy może być przedłużony do 30.09. każdego 

roku. 

5.4. Egzamin dyplomowy przeprowadza powoływana komisja egzaminacyjna. 

5.5. Podstawą obliczenia wyniku egzaminu dyplomowego jest średnia: ocen z przebiegu 

studiów, ocen z pracy dyplomowej i ogólnej oceny z egzaminu dyplomowego. Ocenę łączną 



wyraża się łącznym stopniem zgodnie z Regulaminem studiów Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie. 

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

odpowiedź studenta na pytanie cząstkowe będzie oceniona co najmniej dostatecznie. 

5.7. Sposób obliczania wyników studiów określa Regulamin studiów Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

5.8. W przypadku uzyskania oceny negatywnej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia 

do egzaminu dyplomowego, wyznaczany jest drugi (ostateczny) termin egzaminu 

dyplomowego. Może się on odbyć nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca i nie później 

niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu. 

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 

6.1. Protokół z egzaminu dyplomowego. 

6.2. Recenzje 

7. PODSTAWA PRAWNA 

Dokumenty Procesu Bolońskiego (Deklaracja Bolońska 1999, Praga 2001, Berlin 2003, Bergen 

2005, Londyn 2007, Leuven 2009, Budapeszt – Wiedeń 2010), 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo szkolnictwie wyższym i nauce, (Dz.U.2018.1668 z dnia 

2018.08.30), na podstawie t.j. ustawy (Dz.U. 2020 poz. 85). 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w 

sprawie studiów z późn. zm. (Dz.U. 2018 poz. 1861). 

Uchwała nr 494 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie.  

Uchwała nr 528 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 

2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie. 

Zarządzenie Nr 70 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 

listopada 2009 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac 

dyplomowych 

Zarządzenie Nr 118/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 

20 grudnia 2019 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w 

Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

Zarządzenie Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 

października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii. 

 



Zarządzenie Nr 55/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 

czerwca 2020 roku w sprawie określenia protokołu egzaminu dyplomowego. 

 

  

  

 


