
I. PRACA DYPLOMOWA, UKOŃCZENIE STUDIÓW 
 
 

§ 40 

 
1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, o ile 

przewiduje to program studiów, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich oraz studiów specjalistycznych są zobowiązani złożyć pracę 
dyplomową do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze studiów. 

2. Dziekan, na wniosek kierującego pracą lub na wniosek studenta, może przesunąć 
termin złożenia pracy dyplomowej w razie długotrwałej choroby studenta lub z 
innych ważnych przyczyn. Termin złożenia pracy nie może być przesunięty na później 
niż do 30 września ostatniego roku studiów, a na studiach inżynierskich - nie później 
niż do 30 kwietnia ostatniego roku studiów. 

3. Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego w ostatnim semestrze studiów 
jest zatwierdzenie pracy dyplomowej. 

4. Niezłożenie pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie 
studenta z listy studentów. 

 
§ 41 

 
W przypadku dłuższej nieobecności kierującego pracą dyplomową, która mogła wpłynąć na 

opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, dziekan obowiązany jest do wyznaczenia 
osoby, która przejmie obowiązek kierowania pracą. Jeśli zmiana taka nastąpi po 1 stycznia, 
okoliczność ta może stanowić przyczynę przesunięcia terminu złożenia pracy nie później niż 
do dnia 30 września, a na studiach inżynierskich może stanowić przyczynę przesunięcia 
terminu złożenia pracy nie później niż do 30 kwietnia. 

 
§ 42 

 
1. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, 

posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy oraz ukierunkowanego naukowo 
na obszar tematyczny nawiązujący do tematu pracy dyplomowej studenta. 

2. Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony nie później niż do końca 
przedostatniego semestru studiów. Dziekan może określić wcześniejszy termin 
ustalenia tematu pracy dyplomowej. Przy ustaleniu tematu powinny być brane pod 
uwagę zainteresowania studenta, a także możliwości wykonania danej pracy. 

3. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, praca 
projektowa,     w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego, 
oraz praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna związana z kierunkiem 
studiów, prezentująca ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami 
oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

4. Szczegółowe zasady dotyczące pracy licencjackiej kanonicznej oraz złożenia 
egzaminu licencjackiego kanonicznego określa dziekan właściwego Wydziału. 



 
§ 43 

 
1. Pracę dyplomową oceniają promotor oraz jeden recenzent wyznaczony przez 

dziekana. W przypadku negatywnej oceny pracy, dziekan powołuje drugiego 
recenzenta. 

2. Jeżeli oceny wystawione przez promotora oraz recenzenta lub recenzentów nie 
pokrywają się, do protokołu, o którym mowa w § 49 ust. 6, wpisuje się wszystkie te 
oceny. Ocenę z pracy dyplomowej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej, 
wyliczanej z ocen wystawionych przez promotora oraz recenzenta lub recenzentów. 

3. Do recenzentów stosuje się odpowiednio § 42 ust. 1. 

 
§ 44 

 
1. Pracę dyplomową student składa według procedury zawartej w zarządzeniu Rektora     

w  sprawie  prowadzenia  księgi  dyplomów  i  archiwizacji  prac  dyplomowych  
wraz  z oświadczeniem o autorstwie pracy dyplomowej, będącym załącznikiem do 
tego zarządzenia. 

2. Uczelnia jest obowiązana do sprawdzenia wszystkich pisemnych prac 
dyplomowych przed egzaminem dyplomowym, z wykorzystaniem Jednolitego 
Systemu Antyplagiatowego, o ile przedmiot pracy nie jest objęty tajemnicą prawnie 
chronioną. 

3. Rektor, w drodze decyzji, stwierdza nieważność postępowania w sprawie nadania 
tytułu zawodowego lub tytułu kanonicznego, jeżeli w pracy dyplomowej osoba 
ubiegająca się o ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych 
elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego. 

 
 
 
 

II. EGZAMIN DYPLOMOWY 

§ 45 
 

1. Egzaminami dyplomowymi są: egzamin magisterski, egzamin licencjacki, egzamin 
inżynierski i egzamin licencjacki kanoniczny. 

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

1) uzyskanie   zaliczenia   wszystkich   przedmiotów    i    praktyk    przewidzianych  
w programie studiów; 

2) uzyskanie w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta co  
najmniej 180 ECTS (na studiach sześciosemestralnych) lub 210 punktów ECTS 
(na studiach siedmiosemestralnych) lub od 90 do 150 punktów ECTS na 
studiach drugiego stopnia albo uzyskanie w tym systemie co najmniej 300 
punktów ECTS na jednolitych studiach magisterskich; 

3) uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji z pracy dyplomowej i pozytywne jej 



zweryfikowanie w programie antyplagiatowym, o ile przewiduje ją program 
studiów; 

4) dokonanie przez studenta rozliczeń i spełnienia wszystkich obowiązków 
potwierdzonych na karcie obiegowej. 

3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed trzyosobową komisją powołaną przez dziekana, w 
skład której wchodzą: przewodniczący,  promotor  i  recenzent  lub  inny  egzaminator. Z 
urzędu egzaminowi przewodniczy: dziekan, prodziekan, kierownik kierunku albo 
upoważniony przez dziekana nauczyciel akademicki mający tytuł naukowy lub stopień 
naukowy. 

4. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie krótszym niż siedem dni oraz nie 
dłuższym niż trzy miesiące od daty złożenia pracy dyplomowej. W przypadku gdy 
program studiów nie przewiduje pracy dyplomowej, egzamin dyplomowy powinien odbyć 
się w terminie nie krótszym niż siedem dni oraz nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia 
ostatnich zajęć w ostatnim semestrze studiów. 

5. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu egzaminu licencjackiego kanonicznego określa 
dziekan właściwego Wydziału. 

 
§ 46 

 
1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i ma charakter zamknięty dla 

publiczności. Na wniosek studenta lub promotora egzamin może być egzaminem 
otwartym. Wniosek należy złożyć, składając pracę dyplomową. Dziekan ogłasza 
miejsce i termin otwartego egzaminu dyplomowego, co najmniej na trzy dni przed 
planowanym terminem egzaminu. Uczestnicy egzaminu otwartego niebędący 
członkami komisji nie mogą zadawać pytań dyplomantowi oraz uczestniczyć w 
obradach w części niejawnej oceniającej egzamin. 

2. Egzamin ex universa na kierunkach, na których przewiduje go program studiów, 
jest elementem składowym egzaminu magisterskiego. Szczegółowe zasady 
dotyczące przebiegu egzaminu ex universa określa dziekan właściwego Wydziału. 

3. Przy ocenie egzaminu stosuje się oceny określone w § 28 ust 1. 
 

§ 47 

 
1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub 

nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego, dziekan 
wyznacza drugi termin jako ostateczny, nie wcześniej niż przed upływem 4 tygodni 
i nie później niż po upływie 14 tygodni od pierwszego terminu. 

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

 
§ 48 

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

najmniej dostatecznym. 



2. Prawa   studenckie   wygasają  wraz  z   zakończeniem   ostatniego roku studiów,  z 
zastrzeżeniem §18 pkt 17. W przypadku uzyskania dyplomu przed terminem 
zakończenia ostatniego roku, prawa studenckie wygasają z dniem złożenia 
egzaminu dyplomowego. 

3. Student po ukończeniu studiów otrzymuje na właściwym wydziale dyplom 
ukończenia studiów z tytułem zawodowym odpowiednio licencjata, inżyniera albo 
magistra lub tytułem licencjata kanonicznego. 

4. W ciągu 30 dni od daty złożenia tego egzaminu sporządza się i wydaje dyplom 
ukończenia studiów z tytułem zawodowym odpowiednio licencjata, inżyniera lub 
magistra wraz z dwoma odpisami i suplementem oraz wpisuje się dane absolwenta 
do księgi dyplomów. Warunkiem wydania dyplomu jest wniesienie opłaty i 
dostarczenie aktualnej fotografii. 

5. Wzór dyplomu dla licencjata kanonicznego określa dziekan. 

 
§ 49 

 
1. Podstawę obliczenia wyniku studiów stanowią: 

1) średnia z toku studiów, liczona zgodnie z § 29; 

2) ocena egzaminu dyplomowego; 

3) średnia z ocen pracy dyplomowej wystawionych przez promotora i recenzenta 
lub recenzentów, o ile przewiduje ją program studiów. 

2. Wynik studiów stanowi sumę: 

1) ½ średniej wymienionej w ust. 1 pkt 1 lub odpowiednio 0,65 średniej 
wymienionej w ust. 1 pkt 1, jeżeli program studiów nie przewiduje pracy 
dyplomowej; 

2) ½ średniej ocen wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 lub odpowiednio 0,35 oceny 
wymienionej w ust. 1 pkt 2, jeżeli program studiów nie przewiduje pracy 
dyplomowej. 

3. W  dyplomie  ukończenia  studiów  wpisuje  się  wynik  studiów  wyrównany  
zgodnie  z zasadą: 

1) do 3,30 – dostateczny; 

2) powyżej 3,30 do 3,80 – dostateczny plus; 

3) powyżej 3,80 do 4,30 – dobry; 

4) powyżej 4,30 do 4,70 – dobry plus; 

5) powyżej 4,70 – bardzo dobry. 

4. Wyrównanie dotyczy tylko wpisu do dyplomu; we wszystkich innych 
zaświadczeniach określa się rzeczywisty wynik studiów, z zaokrągleniem do dwóch 
miejsc po przecinku. 

5. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust. 3, o pół  
 
stopnia, jeżeli średnia ocen, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynosi 5, a student 
studiów pierwszego albo drugiego stopnia na ostatnim roku studiów lub jednolitych 



studiów magisterskich na dwóch ostatnich latach studiów uzyskał zaliczenia 
przedmiotów wyłącznie z ocenami dobrymi i bardzo dobrymi oraz w terminie do 
30 września ukończył studia, a w przypadku studiów inżynierskich – do 30 kwietnia. 

6. Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z przebiegu egzaminu dyplomowego 
według wzoru podanego w zarządzeniu Rektora. 

 
 


