
 
Zarządzenie Nr 107/2013 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 29 listopada 2013 roku 

 

w sprawie określenia wzoru druku „Protokół egzaminu dyplomowego” 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo              
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U.2012.572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu 
Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia                
25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, ze zm.), w związku z § 3 ust. 6 Załącznika do Uchwały Nr 198 Senatu 
UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego 
Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
1. Ustala się wzór druku „Protokół egzaminu dyplomowego”, stanowiący 

załącznik do niniejszego Zarządzenia. 
2. Druk stosuje się w celu dokumentowania przebiegu egzaminu 

dyplomowego na wszystkich  formach studiów,  poziomach kształcenia              
i kierunkach studiów, z wyłączeniem kierunków: lekarskiego                             
i weterynaria, dla których zgodnie ze standardem program kształcenia 
nie przewiduje egzaminu dyplomowego. 

 

§ 2 
Traci moc Zarządzenie Nr 35 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 października 2007 roku w sprawie 
określenia wzoru druku „Protokół komisji egzaminu dyplomowego”. 

 

§ 3 
Druk „Protokół egzaminu dyplomowego”, o którym mowa w § 1 
obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku. 

 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Rektor 
 
 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 
  



Załącznik do Zarządzenia Nr 107/2013  
z dnia 29 listopada 2013 roku  

………………………………………… 
(pieczątka wydziału) 

PROTOKÓŁ 
EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

z dnia ……………………….  20 ……. r. 
      (miesiąc słownie) 
Pan/Pani ………………………………………………………………………………………........................................................ 
    imię (imiona) i nazwisko 
urodzony/a dnia ………………………………….. 19………r.. miejsce urodzenia ………………............................ 
 (miesiąc słownie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
imię ojca……………………………………………………………………………………………… Nr alb. ………………….... 
    
Studenta (ki) Wydziału ………………………………………………………...……………………………………………….. 
Kierunek ……………………………………………………………………………….……………………………………………… 
Specjalność …………………………………………………………………………….…………………………………………….. 
Data  immatrykulacji …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Przewodniczący Komisji: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Członkowie:   ……………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………… 
         
Tytuł pracy dyplomowej ............................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  Zadane pytania:    Ocena odpowiedzi: 
……………………………………………..………………….      …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………      …………………………………………………………………… 
……………………………………………..………………….      …………………………………………………………………… 
……………………………………………..………………….      ....………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………      …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………      …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………      …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………      …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………      …………………………………………………………………… 
 
Ostateczna ocena egzaminu dyplomowego*/ ……………………………………..................................... 
 

Podpisy członków Komisji   Podpis przewodniczącego Komisji 
 
 

*/ Egzamin dyplomowy może zostać uznany za pozytywny w przypadku, gdy każda odpowiedź studenta 
na pytanie cząstkowe będzie oceniona co najmniej dostatecznie. Ostateczną ocenę egzaminu 
dyplomowego ustala się na podstawie średniej ocen z pytań cząstkowych, ustaloną wg zasady:  

  -   - niedostateczny 
 od 3,00 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 



POSTANOWIENIE 
KOMISJI O UKOŃCZENIU STUDIÓW 

 
 
 
Po zapoznaniu się z niżej wyszczególnionymi danymi: 
1.  Średnia arytmetyczna ocen z przebiegu studiów ……………………………………………………………….. 
     (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
2.  Średnia ocen pracy dyplomowej,   ……………………………………………………………. 
     w tym: 
     - ocena recenzenta    ……………………………………………………………. 
     - ocena opiekuna pracy    ……………………………………………………………. 
 
3. Ostateczna ocena pracy dyplomowej  …………………………………………………………… 

(obliczona na podstawie średniej ocen 
 z pracy dyplomowej zgodnie z zasadą)** 

 
4.  Ocena części teoretycznej egzaminu dyplomowego**** ………………………………………………. 
 
5. Ostateczna ocena egzaminu artystycznego***/praktycznego****  …………………………………… 
 
6.  Ostateczna ocena z egzaminu dyplomowego   …………………………………… 
 
7.  Inne regulaminowe postanowienia ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Komisja stwierdza, że Pan/Pani ………………………………………………………………………………… 
            imię (imiona) i nazwisko 
 
ukończył (a) studia z wynikiem  ……………………………………./ …………………………………/ 
 
i uzyskał (a) tytuł zawodowy …………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………         ……………………………………….. 
    Przewodniczący Komisji              Dziekan 
 

Olsztyn, ……………………………………. 20 …….. r. 
     (miesiąc słownie) 

 

 ** 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 
*** dotyczy kierunków artystycznych 
**** dotyczy kierunków: pielęgniarstwo, ratownictwo  medyczne 


