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1.  Rozdział I - Zasady ogólne  

 
Rozwi ązania szczegółowe przebiegu dyplomowania musz ą by ć zgodne  
z uregulowaniami prawnymi zawartymi w Ustawie z dni a 27 lipca 2005r. „Prawo 
o szkolnictwie wy ższym” (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z pó źń. zmianami) oraz 
Regulaminie Studiów obowi ązuj ącym w PWSZ w Tarnowie uchwalonym przez Senat 
PWSZ w dniu 26 kwietnia 2013 r. (Uchwała Senatu 17/ 2013). 
Ważnym elementem dyplomowania jest Regulamin Antyplagi atowy wprowadzony 
Zarz ądzeniem Rektora Nr 21/2013 z dnia 09 maja 2013 r. 

 
 

REGULAMIN STUDIÓW 
„... 

1. Przepisy ogólne  
 

§3  
Student, po uko ńczeniu studiów I stopnia i  zło żeniu egzaminu dyplomowego, 
uzyskuje  tytuł zawodowy licencjata, licencjata pie legniarstwa lub 
in żyniera, a po studiach II stopnia  - tytuł zawodowy magistra i staje si ę 
absolwentem Pa ństwowej Wy ższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Absolwent 
otrzymuje dyplom uko ńczenia studiów wraz z dwoma odpisami  
i suplement do dyplomu w j ęzyku polskim. 
 

6. Zaliczanie semestru 
A.  Postanowienia ogólne 

 
§ 18 

1. Na wszystkich kierunkach studiów stosuje si ę nast ępuj ącą skal ę ocen:  
bardzo dobry -   - 5,0 (bdb) 
dobry plus -   - 4,5 (+db) 
dobry -    - 4,0 (db) 
dostateczny plus -  - 3,5 (+dst) 
dostateczny -   - 3,0 (dst) 
niedostateczny -  - 2,0 (ndst) 

 
8. Praca dyplomowa/projekt dyplomowy  

 
§ 32 

1.  Prac ę dyplomow ą/projekt dyplomowy wykonuje student pod kierunkiem 
nauczyciela akademickiego uczelni ze stopniem co na jmniej doktora. 
Dyrektor instytutu mo że upowa żni ć do kierowania prac ą 
dyplomow ą/projektem dyplomowym osob ę spoza uczelni spełniaj ącą ww. 
kryteria. 
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2.  Ostateczny termin wyboru tematu pracy dyplomowej/pr ojektu dyplomowego 
ustala dyrektor instytutu nie pó źniej ni ż do ko ńca przedostatniego 
semestru studiów. 

3.  Za prac ę dyplomow ą/projekt dyplomowy mo że by ć uznana praca/projekt 
powstała/y w ramach realizacji praktyki zawodowej. 

4.  Oceny pracy dyplomowej/projektu dyplomowego dokonuj e opiekun 
pracy/projektu oraz recenzent. Recenzenta powołuje dyrektor instytutu 
spo śród osób posiadaj ących co najmniej stopie ń doktora. Ostateczn ą ocen ę 
pracy dyplomowej/projektu dyplomowego ustala przewo dnicz ący komisji 
egzaminu dyplomowego. 

5.  Przy ocenie pracy dyplomowej/projektu dyplomowego s tosuje si ę skal ę ocen 
według § 18 ust. 1.  

6.  Dyrektor instytutu zatwierdza merytoryczne i formal ne zasady 
przygotowania prac dyplomowych/projektów dyplomowyc h i podaje je do 
wiadomo ści studentów. 

 
§ 33  

1.  Student jest zobowi ązany zło żyć prac ę dyplomow ą w formie drukowanej  
i elektronicznej w terminie ustalonym przez dyrekto ra instytutu nie 
później ni ż do ko ńca podstawowej sesji egzaminacyjnej. W przypadku pr ac 
artystyczno-projektowych, student jest zobowi ązany zło żyć prac ę 
dyplomow ą w formie wła ściwej dla jej charakteru wraz z dokumentacj ą 
elektroniczn ą w terminie, o którym mowa w zdaniu 1. 

2.  Dyrektor instytutu, na wniosek opiekuna pracy/proje ktu lub na wniosek 
studenta, mo że przesun ąć termin zło żenia pracy dyplomowej/projektu 
dyplomowego nie dłu żej ni ż o trzy miesi ące z wył ączeniem okresu wakacji 
letnich okre ślonych w zarz ądzeniu rektora. 

3.  Na uzasadniony wniosek studenta lub opiekuna pracy/ projektu, dyrektor 
instytutu mo że wyznaczy ć innego opiekuna pracy dyplomowej/projektu 
dyplomowego. 

4.  W razie dłu ższej nieobecno ści opiekuna pracy dyplomowej/projektu 
dyplomowego, dyrektor instytutu wyznacza osob ę, która przejmuje 
obowi ązek kierowania prac ą/projektem. 

5.  W uzasadnionych przypadkach rektor mo że przedłu żyć termin zło żenia 
pracy/projektu, o którym mowa w ust. 2. 

6.  W okresie przedłu żenia terminu zło żenia pracy/projektu student zachowuje 
uprawnienia studenckie z wyj ątkiem prawa do korzystania z pomocy 
materialnej, okre ślonego odr ębnymi przepisami. 

 
 

§ 34  
1.  Osoba, która została skre ślona z listy studentów z powodu niezło żenia  

w terminie pracy dyplomowej/projektu dyplomowego ma  prawo wznowi ć 
studia. Studia mo żna wznowi ć w semestrze, w którym nast ąpiło skre ślenie 
z listy studentów. Dyrektor instytutu mo że wyznaczy ć dodatkowo egzaminy 
sprawdzaj ące i okre śla ró żnice programowe do uzupełnienia b ądź wskazuje 
konieczno ść powtarzania przedmiotu/przedmiotów. 

2.  Jeżeli ostatni semestr studiów został zaliczony i nie zachodzi potrzeba 
uzupełnienia ró żnic programowych, powtarzanie semestru nie jest 
konieczne; w takim przypadku student składa w wyzna czonym przez 
dyrektora instytutu terminie prac ę dyplomow ą/projekt dyplomowy  
i przyst ępuje do egzaminu dyplomowego. 

 
9. Egzamin dyplomowy  

 
§ 35  

1.  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest : 
1)  uzyskanie zalicze ń wszystkich przedmiotów i praktyk oraz zło żenie 

wszystkich egzaminów obj ętych planem studiów, 
2)  uzyskanie pozytywnych ocen z pracy dyplomowej/proje ktu dyplomowego 

od opiekuna pracy/projektu i recenzenta, 



INSTYTUT  POLITECHNICZNY – Zasady dyplomowania 

 

Strona 4 z 11 

3)  zło żenie wszystkich wymaganych dokumentów, 
4)  doł ączenie do pracy dyplomowej/projektu dyplomowego o świadczenia  

(zał ącznik nr 5 do regulaminu antyplagiatowego) 
2.  Student ma prawo do zapoznania si ę z ocenami ustalonymi przez promotora 

i recenzenta przed egzaminem dyplomowym. 
 

§ 36  
1.  Egzamin dyplomowy odbywa si ę przed komisj ą powołan ą przez dyrektora 

instytutu, w skład której wchodz ą: przewodnicz ący, opiekun pracy oraz 
recenzent. 

2.  Przewodnicz ącym komisji egzaminu dyplomowego na studiach I stop nia mo że 
być nauczyciel akademicki ze stopniem co najmniej dokt ora zatrudniony  
w uczelni, a na studiach II stopnia ze stopniem co najmniej doktora 
habilitowanego. 

3.  Egzamin dyplomowy winien odby ć si ę w terminie nieprzekraczaj ącym  
2 miesi ące od daty zło żenia pracy dyplomowej/projektu dyplomowego  
z wył ączeniem okresu wakacji letnich okre ślonych w zarz ądzeniu rektora. 
W przypadku przedłu żenia terminu zło żenia pracy dyplomowej/projektu 
dyplomowego egzamin dyplomowy powinien odby ć si ę w terminie 
nieprzekraczaj ącym jednego miesi ąca od daty jej zło żenia. 

4.  Dyrektor instytutu mo że ustali ć indywidualny termin egzaminu dyplomowego 
dla studenta, który zło żył prac ę dyplomow ą/projekt dyplomowy  
z wyprzedzeniem obowi ązuj ących terminów. 

5.  Na pisemny wniosek studenta lub promotora dyrektor instytutu zezwala na 
przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego. Wni osek powinien by ć 
zło żony co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem egzaminu. 

6.  Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporz ądza si ę protokół obejmuj ący  
w szczególno ści: ocen ę pracy, tre ść zadanych pyta ń, oceny z odpowiedzi, 
ocen ę ko ńcową, ogólny wynik studiów. 

 
Egzamin zawodowy 

 
§ 37  

1.  Na wszystkich kierunkach studiów egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym 
lub/i pisemnym i obejmuje: 
1)  przedstawienie przez studenta tre ści pracy dyplomowej/projektu 

dyplomowego, 
2)  odpowiedzi na pytania stawiane przez członków komis ji. 

2.  Na kierunku „Piel ęgniarstwo” przed egzaminem dyplomowym student zdaje  
egzamin teoretyczny i praktyczny obejmuj ący tre ści programowe okre ślone 
dla przedmiotów zawodowych, a nast ępnie przyst ępuje do egzaminu 
dyplomowego na zasadach jak w pkt. 1. Szczegółowy r egulamin ko ńcowego 
egzaminu teoretycznego i praktycznego na tym kierun ku ustala dyrektor 
instytutu. 

3.  Jeżeli specyfika danego kierunku studiów wymaga sprawd zenia poziomu 
wiedzy, dyrektor instytutu mo że zarz ądzi ć przeprowadzenie egzaminu 
kierunkowego, poprzedzaj ącego egzamin dyplomowy. 

4.  Formę egzaminu ustala dyrektor instytutu przed rozpocz ęciem ostatniego 
semestru studiów. 

5.  Po zako ńczeniu egzaminu dyplomowego komisja ustala ocen ę z egzaminu 
dyplomowego. 

 
§ 38  

1.  W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej  
w pierwszym terminie lub nieprzyst ąpienia do egzaminu w ustalonym 
terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, dyrektor  instytutu wyznacza 
ostateczny termin egzaminu dyplomowego. W takiej sy tuacji ma 
zastosowanie §39 ust.2 pkt 3. 

2.  Na kierunku „Piel ęgniarstwo” w przypadku uzyskania z egzaminu 
praktycznego z przygotowania zawodowego oceny niedo statecznej lub 
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nieprzyst ąpienia do egzaminu z przyczyn nieusprawiedliwionych  student 
nie mo że przyst ąpi ć do egzaminu teoretycznego. 

3.  Powtórny egzamin nie mo że si ę odby ć wcze śniej ni ż przed upływem  
1 miesi ąca i nie pó źniej ni ż po upływie 3 miesi ęcy od daty pierwszego 
egzaminu. Na kierunku „Piel ęgniarstwo” powtórny egzamin z przygotowania 
zawodowego mo że odby ć si ę nie wcze śniej ni ż po upływie 3 miesi ęcy i nie 
później ni ż po upływie 6 miesi ęcy. 

4.  W przypadku niezło żenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie dyrekto r 
instytutu post ępuje, jak okre ślono w § 28 ust.1 pkt 5 niniejszego 
regulaminu. 

 
§ 39  

1.  Ukończenie studiów nast ępuje po zło żeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem 
co najmniej dostatecznym. 

2.  Podstaw ą obliczenia rzeczywistego wyniku studiów s ą: 
1)  średnia wa żona ocen przewidzianych planem studiów, uzyskanych  

w ramach zaliczonych semestrów studiów, 
2)  ocena pracy dyplomowej/projektu dyplomowego, 
3)  ocena z egzaminu dyplomowego lub średnia arytmetyczna ocen  

w przypadku składania egzaminu w terminach dodatkow ych ustalonych 
przez dyrektora instytutu. 

3.  Rzeczywisty wynik studiów stanowi sum ę: 1/2 oceny wymienionej w pkt 1) 
oraz po 1/4 ocen wymienionych w pkt 2) i 3) ust ępu 2 nin. paragrafu. 
Wynik ustalany jest z dokładno ści ą do dwóch miejsc po przecinku. 

4.  Absolwent otrzymuje dyplom uko ńczenia studiów na podstawie rzeczywistych 
wyników studiów. 

5.  Na dyplomie uko ńczenia studiów wpisuje si ę wynik studiów jak w § 18 ust. 
1, wyrównany do oceny okre ślonej zgodnie z zasad ą: 

 
wynik rzeczywisty     wynik ogólny 

4,51-5,00   bardzo dobry  
4,11-4,50   dobry plus  
3,71-4,10   dobry  
3,31-3,70   dostateczny plus  
do 3,30    dostateczny.  
 

6.  Wyrównanie do oceny okre ślonej w § 18 ust. 1 dotyczy tylko wpisu do 
dyplomu. We wszystkich innych dokumentach okre śla si ę rzeczywisty wynik 
studiów. 

7.  Absolwent, przed odbiorem dyplomu zobowi ązany jest do uregulowania 
wszystkich zobowi ązań na rzecz uczelni. Absolwent odbiera dyplom 
uko ńczenia studiów wraz z dwoma jego odpisami oraz supl ement, 
potwierdzaj ąc ten fakt własnor ęcznym podpisem w ksi ędze dyplomów. 

8.  Dokumenty, o których mowa w ust. 7 mog ą by ć odebrane przez osob ę 
upoważnion ą przez absolwenta. Upowa żnienie sporz ądzone przez absolwenta 
powinno zawiera ć potwierdzenie autentyczno ści jego podpisu, które 
dokonuje uczelnia lub notariusz. 

 
10. Nagrody i wyró żnienia  

 
§ 40  

1.  1.Wyró żniaj ącym si ę studentom i absolwentom mog ą by ć przyznane nagrody  
i wyró żnienia: 

1.  medal wyró żniaj ącemu si ę absolwentowi PWSZ w Tarnowie 
2.  dyplom uznania na wyró żnion ą prac ę dyplomow ą 
3.  nagroda rzeczowa za działalno ść społeczn ą na rzecz Uczelni 

2.  Nagrody i wyró żnienia przyznaje rektor po zasi ęgni ęciu opinii senatu 
3.  Na wniosek organów uczelni student mo że otrzyma ć nagrody instytucji 

pozauczelnianych 
 
...” 
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2.  Rozdział II - wymagania stawiane pracy dyplomowej 
Praca dyplomowa powinna w swojej merytorycznej tre ści zwiera ć przede 
wszystkim rozwi ązanie konkretnego problemu in żynierskiego przy 
wykorzystaniu wiedzy zdobytej w całym okresie studi ów. Praca stanowi dowód 
na to, że dyplomant opanował podstawow ą wiedz ę in żyniersk ą zawart ą  
w programie studiów i potrafi to udowodni ć rozwi ązaniem konkretnego 
problemu technicznego. W przypadku prac dyplomowych  zespołowych nale ży 
oceni ć wkład ka żdego dyplomanta z osobna. We wst ępie do pracy powinna by ć 
zamieszczona informacja który dyplomant odpowiada z a któr ą cz ęść pracy 
dyplomowej, aby była mo żliwo ść wła ściwej oceny wkładu ka żdego z dyplomantów 
w prac ę in żyniersk ą. 
Egzemplarz pracy dyplomowej kierowanej do obrony mu si zawiera ć nast ępuj ące 
elementy składowe: 
1.  Stron ę tytułow ą (wg obowi ązuj ącego wzoru) z potwierdzeniem formalnego 

przyj ęcia pracy przez opiekuna; 
2.  Uzupełnione o świadczenie  (zał ącznik nr 1), 
3.  Płyt ę CD/DVD z wersj ą elektroniczn ą pracy (praca nagrana w formacie doc.  

lub odt.) w kopercie  przyklejon ą ta śmą dwustronn ą na tylnej okładce  
pracy od wewn ątrz 

4.  Praca  , zszyta,…. (niezbindowana i nieklejona) zsz ywkami z 
prze źroczyst ą, miekkie okładki 

5.  Tekst pracy obejmuj ący: 
� przegl ąd stanu wiedzy w obszarze rozwi ązywanego problemu, 
� sformułowanie postawionego zadania technicznego, 
� rozwi ązanie zadania; 
� wnioski szczegółowe i uogólnione. 

 
Praca nie mo że by ć przyj ęta do obrony bez sprecyzowania postawionego 
zadania i udokumentowanego rozwi ązania. Udokumentowanie polega na 
usystematyzowanym przedstawieniu toku analiz i obli cze ń, toku projektowania 
wraz z odpowiedni ą dokumentacj ą, planowania eksperymentu, opisu bada ń  
i analizy wyników, a tak że dokumentacji i opisu stworzonego oprogramowania 
komputerowego. Spełnienie wymienionych wymaga ń stwierdza swoim podpisem 
opiekun dopuszczaj ący prac ę dyplomow ą do obrony. 
 
Zgodnie z definicj ą warunków przyznawania tytułu zawodowego in żyniera, 
in żyniersk ą prac ę dyplomow ą powinno charakteryzowa ć: 
� wykazanie umiej ętno ści rozwi ązywania zada ń in żynierskich  

z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej;  
� wykazanie wiedzy i umiej ętno ści w zakresie wykorzystania współczesnych 

narz ędzi działania in żynierskiego, w tym technik komputerowych; 
� ścisłe powi ązanie wyników pracy badawczej z praktyk ą in żyniersk ą. 

3.  Rozdział III - realizacja pracy dyplomowej 
3.1. Seminarium dyplomowe 
Ważną cz ęści ą procesu dyplomowania stanowi Seminarium dyplomowe,  które 
odbywa si ę na 7 semestrze studiów. Seminarium powinno obejmow ać: 
� Bli ższe zapoznanie si ę z postawionym zadaniem technicznym  

i przedyskutowanie ramowego planu pracy, 
� Przekazanie podstawowej wiedzy i wskazówek dotycz ących bada ń 

literaturowych, redagowania opracowa ń technicznych, planowania 
eksperymentu i opracowywania wyników. Prezentacj ę i poddanie dyskusji 
wyników pracy w miar ę jej post ępu. 

 
3.2. Prowadzenie pracy i konsultacje 
Praca dyplomowa jest zasadniczo prac ą własn ą studenta. Zadaniem opiekuna 
pracy jest ukierunkowanie sposobu my ślenia dyplomanta i pomoc we wszystkich 
kluczowych momentach, w których nale ży podejmowa ć decyzje, stawia ć tezy, 
planowa ć eksperymenty czy te ż opracowywa ć wyniki bada ń. W przypadku prac 
projektowych opiekun pomaga dyplomantowi w procesie  tworzenia koncepcji 
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projektów wst ępnych i technicznych, wskazuj ąc na konieczne i wła ściwe 
zastosowanie technik obliczeniowych czy komputerowy ch. 
Prowadzenie pracy odbywa si ę poprzez regularne konsultacje na terenie PWSZ 
w Tarnowie, do których jest zobowi ązany zarówno dyplomant jak i opiekun 
pracy. Konsultacje w innym miejscu s ą dopuszczalne tylko za obopóln ą zgod ą 
(opiekuna i dyplomanta) tylko w przypadku zapewnien ia odpowiednich warunków  
do udzielenia konsultacji oraz gdy nie powoduje to zwi ększenia kosztów 
realizacji pracy. W razie konieczno ści student mo że otrzyma ć konsultantów 
pomocniczych. Zdarza si ę to w przypadkach, gdy tematyka pracy ma charakter 
interdyscyplinarny. 
 
3.3 Finansowanie 
Dyplomant korzysta bez ponoszenia kosztów ze standa rdowego wyposa żenia 
laboratoriów, sprz ętu komputerowego a tak że zasobów bibliotecznych b ędących 
w dyspozycji Instytutu.  
Prace dyplomowe, których realizacja wymaga nakładów  finansowych ze strony 
Uczelni musz ą by ć zgłaszane do zatwierdzenia przez Dyrektora Instytu tu ze 
wst ępną kalkulacj ą kosztów. W przypadku braku takiej kalkulacji przyj muje 
si ę, że praca realizowana b ędzie bezkosztowo.  
Konieczne zakupy do realizacji projektów b ędących cz ęści ą pracy dyplomowej 
oraz inne koszty zwi ązane z procesem pisania pracy dyplomowej realizowan e 
są przez Uczelnie i nie mog ą obci ążać dyplomanta. 
 

4.  Rozdział IV - dopuszczenie do obrony 
Warunki formalne dopuszczenia do obrony pracy dyplo mowej, cytowane  
w niniejszym opracowaniu, ustala Regulamin Studiów PWSZ w Tarnowie oraz 
Regulamin Antyplagiatowy. 
W Instytucie Politechnicznym obowi ązuj ą ponadto dodatkowe warunki 
szczegółowe. Wynikaj ą one zarówno z wymaga ń stawianych pracy dyplomowej jak 
i z niezb ędnych rygorów organizacyjnych przewidzianych dla eg zaminów 
dyplomowych. 
Praca dyplomowa zostaje dopuszczona do obrony, je żeli s ą spełnione 
nast ępuj ące warunki:  
1.  Dyplomant uzyskał wszystkie zaliczenia wymagane pro gramem studiów. 
2.  Praca została przyj ęta przez opiekuna pracy. Opiekun pracy składa podpi s 

na stronie tytułowej ka żdego egzemplarza pracy. 
3.  Praca została zło żona w Sekretariacie Instytutu w wymaganym terminie 

(Regulamin Studiów), a to oznacza: 
a)  zło żenie indeksu ze wszystkimi wymaganymi wpisami, 
b)  przedstawienie dowodu opłaty za dyplom w j ęzyku polskim  60 zł – 

dodatkowo na wniosek (podanie) studenta - 40 zł za odpis w j ęzyku 
angielskim, 

c)  dostarczenie 5 zdj ęć (format 4,5 cm x 6,5 cm) w podpisanej kopercie 
(imi ę i nazwisko, data i miejsce urodzenia), 

d)  praca in żynierska powinna by ć oprawiona w mi ękk ą opraw ę (zgrzan ą), 
wydrukowana dwustronnie, zawiera ć wersj ę elektroniczn ą na płytce. Dla 
prac jednoosobowych nale ży zło żyć 3 egzemplarze pracy z płytkami  
a dla prac dwuosobowych 4 egzemplarze, 

e)  druga strona pracy (zaraz po tytułowej) musi zawier ać o świadczenia 
studenta o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgod ności wersji 
elektronicznej z drukowan ą, 

f)  zło żenie w wersji elektronicznej przepisanych wszystkic h ocen  
z indeksu (w tej samej kolejno ści co w indeksie) do arkusza 
kalkulacyjnego (np. EXCEL) 

 

semestr  
Nazwa 

przedmiotu  
Forma zaj ęć 

(WCLPE) 
l.godzin/ 

tydzie ń 
ECTS 

oceny 

Termin I Termin II Termin III 
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4.  Praca przeszła pozytywn ą weryfikacj ę przez system antyplagiatowy. 
5.  Praca otrzymała pozytywn ą opini ę opiekuna i recenzenta. 
6.  Dyplomant uregulował wszelkie nale żności finansowe wobec Uczelni. 
 
W przypadku w ątpliwo ści wskazanych przez system anytyplagiatowy, Opiekun  
pracy zobowi ązany jest do zaopiniowania czy praca nie zawiera 
nieuprawnionych zapo życze ń. 
W przypadku pozytywnej weryfikacji pracy pod wzgl ędem antyplagiatowym, 
Dyrektor Instytutu w porozumieniu z wła ściwym Kierownikiem Zakładu wyznacza 
recenzenta pracy dyplomowej. Termin obrony i wła ściw ą dla danej pracy 
dyplomowej komisj ę egzaminacyjn ą wyznacza Dyrektor Instytutu w porozumieniu 
z Kierownikiem Zakładu po wpłyni ęciu pozytywnej opinii od recenzenta.  
Harmonogram egzaminów dyplomowych jest ogłaszany na  tablicy ogłosze ń przed 
Instytutem. 
Praca, która nie uzyskała pozytywnej opinii recenze nta mo że by ć skierowana 
do poprawy w przypadku jednomy ślnej decyzji Dyrektora Instytutu, Kierownika 
Zakładu, opiekuna pracy, recenzenta oraz dyplomanta , gdy zastrze żenia do 
pracy mog ą by ć usuni ęte w ci ągu jednego miesi ąca.  
Niespełnienie któregokolwiek z powy ższych warunków upowa żnia Dyrektora 
Instytutu do wyst ąpienia z wnioskiem do Rektora o skre ślenie z listy 
studentów lub na wniosek studenta skierowa ć na powtarzanie ostatniego 
semestru lub roku studiów. 

5.  Rozdział V - przebieg egzaminu dyplomowego 
Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i obejmuje dwie cz ęści: 
1. obron ę pracy dyplomowej, 
2. egzamin zawodowy,  
przed komisj ą egzaminu dyplomowego powołan ą przez Dyrektora Instytutu  
w  składzie okre ślonym przez Regulamin Studiów §36. 
W pracy komisji za zgod ą Dyrektora Instytutu mog ą uczestniczy ć z głosem 
doradczym inni pracownicy dydaktyczni Uczelni lub o soby zainteresowane 
tematyk ą pracy dyplomowej. 
Obrona pracy dyplomowej może mie ć charakter jawny i składa si ę  
z nast ępuj ących elementów: 
1.  prezentacji pracy przez dyplomanta (zaleca si ę wykorzystanie 

nowoczesnych technik multimedialnych), 
2.  dyskusji prezentowanej pracy, w której dyplomant powinien obroni ć tezy 

pracy, zastosowane rozwi ązania, odpowiedzie ć na pytania i zarzuty 
zawarte w opiniach oraz na pytania osób uczestnicz ących w obronie. 

 
Egzamin zawodowy odbywa si ę bezpo średnio po obronie pracy i ma charakter 
niejawny. Warunkiem dopuszczenia dyplomanta do egza minu zawodowego jest 
uzyskanie pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowe j. 
Na egzaminie zawodowym dyplomant powinien omówi ć trzy zagadnienia 
postawione przez komisj ę egzaminu dyplomowego. Zagadnienia te nie mog ą 
dotyczy ć dziedziny bezpo średnio zwi ązanej z problemem rozwi ązywanym w pracy 
dyplomowej.  
Udzielone przez dyplomanta odpowiedzi s ą oceniane przez komisj ę egzaminu 
dyplomowego w sposób tajny, stosuj ąc skal ę ocen według §18 Regulaminu 
Studiów, przy czym: 
� oceny za odpowiedzi dyplomanta na poszczególne pyta nia stanowi ą podstaw ę 

ostatecznej oceny egzaminu, 
� warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej. 
 
W przypadku negatywnej ostatecznej oceny egzaminu d yplomowego nale ży 
post ępować zgodnie z § 38 Regulaminu Studiów. 
Przebieg obrony jest oceniany przez komisj ę egzaminu dyplomowego w sposób 
tajny i słu ży ustaleniu ogólnego wyniku za studia §39 Regulamin u Studiów, 
który podawany jest na dyplomie. 
Komisja dyplomowa mo że wnioskowa ć o nadanie wyró żnienia absolwentowi 
zgodnie z § 40 Regulaminu Studiów. 
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Zał ącznik 1 – wzór o świadczenia o samodzielnym przygotowaniu 
pracy dyplomowej oraz o zgodno ści wersji elektronicznej  
z wersj ą drukowan ą.  

(Załącznik nr 5 do regulaminu antyplagiatowego)  
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
(studenta) 

 
 
 
 
……………………………………………… 

Imię i Nazwisko Studenta 
 
 
……………………………………………… 
  nr albumu 
 
Oświadczam, że moja praca pt: ……………………………………………………............ 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

a. została przygotowana przeze mnie samodzielnie,* 
b. nie narusza praw autorskich w rozumien8u ustawy a dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.z 2006 r., Nr 90, poz. 631  z póż. zm.) 
oraz dóbr osobistych chronionych prawem, 

c. nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem w sposób niedozwolony, 
d. nie była podstawa nadani dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego ani mnie 

ani innej osobie. 
 
Ponadto oświadczam, ze treść pracy przedstawionej przeze mnie do obrony, zawarta na 
przekazywanym nośniku, jest identyczna z wersją drukowaną. 
 
 
 
 
 
 
Tarnów, dnia …………………………   …………………………………. 
         Podpis studenta 
 
 
 
 
____________________________ 
*           Uwzględniając merytoryczny wkład promotora ( w ramach prowadzonego seminarium dyplomowego) 
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Zał ącznik 2 – wzór opisu płyty CD/DVD 
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Zał ącznik 3 – wzór strony tytułowej pracy in żynierskiej 

 
 

Państwowa Wy ższa Szkoła Zawodowa 
w Tarnowie  
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