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1. Rozdział I - Zasady ogólne 

Rozwiązania  szczegółowe  przebiegu  dyplomowania  muszą  być  zgodne
z uregulowaniami prawnymi zawartymi w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o  szkolnictwie  wyższym  (Dz.U.  z  2012  r.,  poz.  572  z  późn.  zm.)  oraz
Regulaminem Studiów obowiązującym w PWSZ w Tarnowie uchwalonym przez Senat
PWSZ w Tarnowie w dniu 24 kwietnia 2015 r. (Uchwała Senatu PWSZ w Tarnowie
Nr 14/2015).
Ważnym  elementem  dyplomowania  jest  Regulamin  Antyplagiatowy  wprowadzony
Zarządzeniem Rektora Nr 21/2013 z dnia 9 maja 2013 r.

PRZEPISY WYBRANE Z REGULAMINU STUDIÓW1

„...

X. Formy oceniania zajęć

§ 30
1. Formę zaliczania zajęć określa plan studiów obowiązujący dla danego

kierunku, profilu i formy studiów.
2.  Dla  zajęć,  przedmiotów  lub  modułów,  które  kończą  się  w  semestrze

zaliczeniem lub egzaminem na ocenę, obowiązuje skala: 
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)

3.  Dla  zajęć,  przedmiotów  lub  modułów,  które  kończą  się  w  semestrze
zaliczeniem bez oceny, obowiązuje zapis:
  1) zaliczono - zal;
  2) nie zaliczono - nzal.

§ 31
1. Przy obliczaniu średniej ocen za semestr/rok lub inny okres stosuje się

następujący wzór:

 












N

i
i

N

i
ii

ECTS

ECTSocena
średnia

1

1

gdzie:
N – liczba przedmiotów w okresie zaliczeniowym,
ocenai – ocena końcowa z przedmiotu, na którą składają się oceny z zaliczeń

wszystkich form zajęć wchodzących w skład przedmiotu i egzaminu,
według skali ocen obowiązującej w Uczelni.

ECTSi – liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu.

2. Średnia za okres studiów (np. semestr) jest średnią ważoną z wszystkich
ocen końcowych z przedmiotów, gdzie wagą są punkty ECTS. Uwzględniając
specyfikę kształcenia na poszczególnych kierunkach, oceną końcową może być
także ocena z egzaminu lub zaliczenia, której przypisano punkty ECTS.
3. Przy obliczaniu średniej ocen – według wzoru z ust. 1 - nie uwzględnia
się  przedmiotów  z  przypisanym  im  punktami  ECTS,  które  zakończyły  się
wynikiem zal.

1
  *Numeracja paragrafów jak w oryginalnym Regulaminie studiów
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XIII. Praca dyplomowa

§ 38
1. Pracę  dyplomową  wykonuje  student  pod  kierunkiem  nauczyciela

akademickiego Uczelni ze stopniem co najmniej doktora z zastrzeżeniem
ust. 2 i 3.

2. Dyrektor instytutu może upoważnić do kierowania pracą dyplomową osobę
spoza uczelni spełniającą kryteria wymienione w ust. 1.

3. Promotorem  pracy  licencjackiej  (kazuistycznej)  na  kierunku
pielęgniarstwo  może  być  nauczyciel  akademicki  posiadający  prawo  do
wykonywania  zawodu  pielęgniarki/pielęgniarza  i  co  najmniej  tytuł
zawodowy magistra.

4. Ostateczny  termin  wyboru  tematu  pracy  dyplomowej  ustala  dyrektor
instytutu nie później niż do końca przedostatniego semestru studiów.

5. Za pracę dyplomową może być uznana praca powstała w wyniku realizacji
praktyki zawodowej.

6. Oceny  pracy  dyplomowej  dokonuje  promotor  oraz  recenzent.  Recenzenta
powołuje  dyrektor  instytutu  spośród  osób  posiadających  co  najmniej
stopień doktora. Ostateczną ocenę pracy dyplomowej ustala przewodniczący
komisji egzaminu dyplomowego.

7. Przy ocenie pracy dyplomowej stosuje się skalę ocen według § 30 ust. 2. 
8. Dyrektor  instytutu  zatwierdza  merytoryczne  i  formalne  zasady

przygotowania prac dyplomowych i podaje je do wiadomości studentów.
9. Złożenie  pracy  dyplomowej  jest  podstawą  zaliczenia  seminarium

dyplomowego,  którego  przedmiotowe  efekty  kształcenia  obejmują
przygotowanie pracy dyplomowej.

§ 39 
1. Student jest  zobowiązany złożyć  pracę dyplomową  w formie  drukowanej

i elektronicznej  w terminie  ustalonym przez  dyrektora instytutu  nie
później  niż  do  końca  podstawowej  sesji  egzaminacyjnej  ostatniego
semestru  studiów.  W  przypadku  prac  projektowych  lub
artystyczno-projektowych,  student  jest  zobowiązany  złożyć  pracę
dyplomową w formie właściwej dla jej charakteru wraz z dokumentacją
elektroniczną w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Dyrektor instytutu na wniosek promotora pracy lub na wniosek studenta,
może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie dłużej niż o trzy
miesiące z wyłączeniem okresu wakacji letnich określonych w zarządzeniu
rektora.

3. Na uzasadniony wniosek studenta lub promotora pracy dyplomowej, dyrektor
instytutu może wyznaczyć innego opiekuna pracy dyplomowej.

4. W  razie  dłuższej  nieobecności  promotora  pracy  dyplomowej,  dyrektor
instytutu wyznacza osobę, która przejmuje jego obowiązki.

5. W  uzasadnionych  przypadkach,  rektor  może  przedłużyć  termin  złożenia
pracy dyplomowej, o którym mowa w ust. 2. Wniosek w tej sprawie składa
za pośrednictwem dyrektora właściwego instytutu.

6. W  okresie  przedłużenia  terminu  złożenia  pracy  dyplomowej  student
zachowuje  uprawnienia  studenckie  z  wyjątkiem  prawa  do  korzystania
z pomocy materialnej, określonego odrębnymi przepisami.

§ 34 
1. Osoba, która została skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia 

w  terminie  pracy  dyplomowej/projektu  dyplomowego  ma  prawo  wznowić
studia. Studia można wznowić w semestrze, w którym nastąpiło skreślenie
z listy studentów. Dyrektor instytutu może wyznaczyć dodatkowo egzaminy
sprawdzające i określa różnice programowe do uzupełnienia bądź wskazuje
konieczność powtarzania przedmiotu/przedmiotów.

2. Jeżeli ostatni semestr studiów został zaliczony i nie zachodzi potrzeba
uzupełnienia  różnic  programowych,  powtarzanie  semestru  nie  jest
konieczne;  w  takim  przypadku  student  składa  w  wyznaczonym  przez
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dyrektora  instytutu  terminie  pracę  dyplomową/projekt  dyplomowy  
i przystępuje do egzaminu dyplomowego.

XIV. Egzamin dyplomowy

§ 40 
1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1) uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk oraz złożenie
wszystkich egzaminów objętych programem studiów;

2) uzyskanie pozytywnych ocen z pracy dyplomowej od promotora pracy
i recenzenta;

3) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów;
4) dołączenie  do  pracy  dyplomowej  oświadczeń  o  samodzielnym  ich

przygotowaniu, a w przypadku pracy dyplomowej pisemnej o zgodności
wersji elektronicznej z wersją drukowaną;

5) pozytywna  weryfikacja  pracy  dyplomowej  programem  antyplagiatowym,
współpracującym  z  ogólnopolskim  repozytorium  pisemnych  prac
dyplomowych.

2. Warunkiem  dopuszczenia  do  egzaminu  dyplomowego  na  kierunku
pielęgniarstwo jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu teoretycznego
i praktycznego z przygotowania zawodowego. Szczegółowe zasady końcowego
egzaminu teoretycznego  i praktycznego  oraz protokół  z tego  egzaminu
ustala dyrektor instytutu.

3. Student ma prawo do zapoznania się z ocenami ustalonymi przez promotora
i recenzenta przed egzaminem dyplomowym.

§ 41
1. Egzamin dyplomowy  odbywa się  przed komisją  powołaną przez  dyrektora

instytutu,  w  skład  której  wchodzą:  przewodniczący,  promotor  oraz
recenzent.

2. Przewodniczącym  komisji  egzaminu  dyplomowego  na  studiach  pierwszego
stopnia może być nauczyciel akademicki ze stopniem co najmniej doktora
zatrudniony  w  Uczelni,  a  na  studiach  drugiego  stopnia  nauczyciel
akademicki ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego zatrudniony
w Uczelni.

3. W  egzaminie  dyplomowym  może  uczestniczyć  opiekun  studenta
niepełnosprawnego, w  tym tłumacz  języka migowego.  Opiekun i  tłumacz
studenta niepełnosprawnego powinien posiadać zgodę dyrektora instytutu
na udział w egzaminie dyplomowym.

4. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym dwóch
miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej z wyłączeniem okresu wakacji
letnich  określonych  w  zarządzeniu  rektora.  W  przypadku  przedłużenia
terminu złożenia pracy dyplomowej, egzamin dyplomowy powinien odbyć się
w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty jej złożenia.

5. Dyrektor instytutu może ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego
dla  studenta,  który  złożył  pracę  dyplomową  z  wyprzedzeniem
obowiązujących terminów.

6. Na pisemny wniosek studenta lub promotora dyrektor instytutu zezwala na
przeprowadzenie  otwartego  egzaminu  dyplomowego.  Wniosek  powinien  być
złożony  co  najmniej  na  14  dni  przed  planowanym  terminem  egzaminu
dyplomowego.  Wniosek  powinien  zawierać  informację  o  przewidywanej
liczbie uczestników otwartego egzaminu dyplomowego.

7. Z  przebiegu  egzaminu  dyplomowego  sporządza  się  protokół  obejmujący
w szczególności: ocenę pracy dyplomowej, treść zadanych pytań, oceny
z odpowiedzi  na  zadane  pytania,  ocenę  z  egzaminu  dyplomowego  oraz
końcową ocenę będącą ogólnym wynikiem ukończenia studiów.

§ 42 
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1. Na wszystkich kierunkach studiów egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym
lub pisemnym i obejmuje:
1) przedstawienie przez studenta problematyki pracy dyplomowej;
2) odpowiedzi  na  pytania  stawiane  przez  członków  komisji  egzaminu

dyplomowego.
2. Ostateczną formę egzaminu dyplomowego ustala dyrektor instytutu przed

rozpoczęciem ostatniego semestru studiów.
3. O wyniku egzaminu dyplomowego decyduje komisja większością głosów.
4. W przypadku rozbieżności w ocenie egzaminu dyplomowego o jego wyniku

decyduje przewodniczący.
5. Po  zakończeniu  egzaminu  dyplomowego,  komisja  egzaminu  dyplomowego

niezwłocznie ustala ocenę z egzaminu dyplomowego oraz ostateczny wynik
ukończenia studiów.

6. Protokół  egzaminu  dyplomowego  podpisują  przewodniczący  oraz  wszyscy
członkowie komisji egzaminu dyplomowego.

§ 43
1. W  przypadku  uzyskania  z  egzaminu  dyplomowego  oceny  niedostatecznej

w  pierwszym  terminie  lub  nieprzystąpienia  do  egzaminu  w  ustalonym
terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, dyrektor instytutu wyznacza
ostateczny termin egzaminu dyplomowego.

2. Powtórny  egzamin  nie  może  się  odbyć  wcześniej  niż  przed  upływem
jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty
pierwszego egzaminu.

XIV. Warunki ukończenia studiów

§ 44
1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem

co najmniej dostatecznym.
2. Podstawą obliczenia rzeczywistego wyniku studiów są:

1) średnia  ważona  ocen  przewidzianych  planem  studiów,  uzyskanych
w ramach zaliczonych semestrów studiów;

2) ocena pracy dyplomowej;
3) ocena  z  egzaminu  dyplomowego  lub  średnia  arytmetyczna  ocen

w przypadku składania egzaminu dyplomowego w terminach dodatkowych
ustalonych przez dyrektora instytutu.

3. Rzeczywisty wynik ukończenia studiów stanowi sumę: 1/2 oceny wymienionej
w pkt 1 oraz po 1/4 ocen wymienionych w pkt 2 i 3 ust. 2 nin. paragrafu.
Wynik ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów z wynikiem, który jest
rzeczywistym wynikiem  studiów, wyrównanym  do oceny  określonej w  §30
ust. 2, zgodnie z zasadą, że:

wynik rzeczywisty wynik studiów     

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

5. We  wszystkich  innych  dokumentach  potwierdzających  ukończenie  studiów
wpisuje się rzeczywisty wynik studiów.

6. Absolwent  przed  odbiorem  dyplomu  zobowiązany  jest  do  uregulowania
wszystkich  zobowiązań  na  rzecz  uczelni.  Absolwent  odbiera  dyplom
ukończenia studiów wraz z dwoma jego odpisami oraz suplement w języku
polskim,  potwierdzając  ten  fakt  własnoręcznym  podpisem  w  księdze
dyplomów.
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XVIII. Nagrody i wyróżnienia 

§ 47
1. 1.Wyróżniającym się studentom i absolwentom mogą być przyznane nagrody

i wyróżnienia na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.
2. Na wniosek organów Uczelni student może otrzymywać nagrody instytucji

pozauczelnianych.

...”

2. Rozdział II - wymagania stawiane pracy dyplomowej

Praca  dyplomowa  powinna  w  swojej  merytorycznej  treści  zwierać  przede
wszystkim  rozwiązanie  konkretnego  problemu  inżynierskiego  przy
wykorzystaniu wiedzy zdobytej w całym okresie studiów. Praca stanowi dowód
na  to,  że  dyplomant  opanował  podstawową  wiedzę  inżynierską  zawartą  
w  programie  studiów  i  potrafi  to  udowodnić  rozwiązaniem  konkretnego
problemu  technicznego.  W  przypadku  prac  dyplomowych  zespołowych  należy
ocenić wkład każdego dyplomanta z osobna. We wstępie do pracy powinna być
zamieszczona  informacja  który  dyplomant  odpowiada  za  którą  część  pracy
dyplomowej, aby była możliwość właściwej oceny wkładu każdego z dyplomantów
w pracę inżynierską.
Egzemplarz pracy dyplomowej kierowanej do obrony musi zawierać następujące
elementy składowe:
1. Stronę tytułową (wg obowiązującego wzoru) z potwierdzeniem formalnego

przyjęcia pracy przez promotora,
2. Uzupełnione oświadczenie(załącznik nr 1),
3. Płytę CD/DVD z wersją elektroniczną pracy (praca nagrana w formacie DOC

lub ODT) w kopercie przyklejonej taśmą dwustronną na tylnej okładce
pracy  od  wewnątrz.  Płyta  może  dodatkowo  zawierać  pracę  dyplomową  w
formacie PDF,

4. Praca ma być zszyta, oprawiona w miękkie okładki w tym wierzchnia okładka
-  przeźroczysta (wyklucza się bindowanie),

5. Egzemplarze papierowe pracy mają być wydrukowany dwustronnie, 
6. Tekst pracy obejmuje:

 przegląd stanu wiedzy w obszarze rozwiązywanego problemu,
 sformułowanie postawionego zadania technicznego,
rozwiązanie zadania,
 wnioski szczegółowe i uogólnione.

Praca  nie  może  być  przyjęta  do  obrony  bez  sprecyzowania  postawionego
zadania  i  udokumentowanego  rozwiązania.  Udokumentowanie  polega  na
usystematyzowanym przedstawieniu toku analiz i obliczeń, toku projektowania
wraz  z  odpowiednią  dokumentacją,  planowania  eksperymentu,  opisu  badań  
i analizy wyników, a także dokumentacji i opisu stworzonego oprogramowania
komputerowego.  Spełnienie  wymienionych  wymagań  stwierdza  swoim  podpisem
promotor dopuszczający pracę dyplomową do obrony.

Zgodnie  z  definicją  warunków  przyznawania  tytułu  zawodowego  inżyniera,
inżynierską pracę dyplomową powinno charakteryzować:
 wykazanie  umiejętności  rozwiązywania  zadań  inżynierskich  

z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej,
 wykazanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania współczesnych

narzędzi działania inżynierskiego, w tym technik komputerowych,
 ścisłe powiązanie wyników pracy badawczej z praktyką inżynierską.
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3. Rozdział III - realizacja pracy dyplomowej

3.1. Seminarium dyplomowe
Ważną  częścią  procesu  dyplomowania  stanowi  seminarium  dyplomowe,  które
odbywa się na 7 semestrze studiów. Seminarium powinno obejmować:
 bliższe zapoznanie  się studenta  z postawionym  zadaniem technicznym  

i przedyskutowanie ramowego planu pracy,
 zdobycie  podstawowej  wiedzy  i  wskazówek  dotyczących  badań

literaturowych,  redagowania  opracowań  technicznych,  planowania
eksperymentu i opracowywania wyników,

 prezentację wyników pracy w miarę jej postępu oraz ich dyskusja. 

3.2. Prowadzenie pracy i konsultacje
Praca dyplomowa jest zasadniczo pracą własną studenta. Zadaniem promotora
pracy jest ukierunkowanie sposobu myślenia dyplomanta i pomoc we wszystkich
kluczowych momentach, w których należy podejmować decyzje, stawiać tezy,
planować eksperymenty czy też opracowywać wyniki badań. W przypadku prac
projektowych promotor pomaga dyplomantowi w procesie tworzenia koncepcji
projektów  wstępnych  i  technicznych,  wskazując  na  konieczne  i  właściwe
zastosowanie technik obliczeniowych czy komputerowych.
Prowadzenie pracy odbywa się poprzez regularne konsultacje na terenie PWSZ
w Tarnowie, do których jest zobowiązany zarówno dyplomant jak i promotor
pracy. Konsultacje w innym miejscu są dopuszczalne tylko za obopólną zgodą
(promotora i dyplomanta) pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków do
udzielenia  konsultacji  oraz  gdy  nie  powoduje  to  zwiększenia  kosztów
realizacji pracy. W razie konieczności student może otrzymać konsultantów
pomocniczych. Zdarza się to w przypadkach, gdy tematyka pracy ma charakter
interdyscyplinarny.

3.3 Finansowanie
Dyplomant  korzysta  bez  ponoszenia  kosztów  ze  standardowego  wyposażenia
laboratoriów, sprzętu komputerowego a także zasobów bibliotecznych będących
w dyspozycji Instytutu i Uczelni. 
Propozycje  tematów  prac  dyplomowych  zgłaszane  są  przez  nauczycieli
akademickich w postaci wypełnionego formularza (załącznik) do Kierownika
Zakładu.  Po  wstępnej  akceptacji  Kierownika  Zakładu  propozycje  prac
dyplomowych składane są do Dyrektora Instytutu do zatwierdzenia. 
Formularz  zgłoszenia  pracy  dyplomowej  zawiera  m.in.  informacje
o  przewidywanych  kosztach  realizacji  pracy.  Tematy  prac  dyplomowych,
których  realizacja  wymaga  nakładów  finansowych  muszą  być  zgłaszane  do
zatwierdzenia  ze  wstępną  kalkulacją  kosztów.  W  przypadku  braku  takiej
kalkulacji przyjmuje się, że praca realizowana będzie bezkosztowo. 
Konieczne zakupy do realizacji projektów będących częścią pracy dyplomowej
oraz inne koszty związane z projektem/eksperymentem realizowane są przez
Uczelnię i nie mogą obciążać dyplomanta.
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4. Rozdział IV - dopuszczenie do obrony

Warunki  formalne  dopuszczenia  do  obrony  pracy  dyplomowej,  cytowane
w niniejszym opracowaniu, ustala Regulamin Studiów PWSZ w Tarnowie oraz
Regulamin Antyplagiatowy.
W  Instytucie  Politechnicznym  obowiązują  ponadto  dodatkowe  warunki
szczegółowe. Wynikają one zarówno z wymagań stawianych pracy dyplomowej jak
również z niezbędnych rygorów organizacyjnych przewidzianych dla egzaminów
dyplomowych.
Praca  dyplomowa  zostaje  dopuszczona  do  obrony,  jeżeli  są  spełnione
następujące warunki: 
1. Dyplomant uzyskał wszystkie zaliczenia wymagane programem studiów.
2. Praca  została  przyjęta  przez  promotora  pracy.  Promotor  pracy  składa

podpis na stronie tytułowej każdego egzemplarza pracy.
3. Praca  została  złożona  w  Sekretariacie  Instytutu  w  wymaganym  terminie

(Regulamin Studiów), a to oznacza:
a) złożenie indeksu ze wszystkimi wymaganymi wpisami,
b) przedstawienie dowodu opłaty za dyplom w języku polskim – dodatkowo

na wniosek (podanie) studenta za odpis w języku angielskim,
c) dostarczenie 5 zdjęć (format 4.5 cm x 6.5 cm) w podpisanej kopercie

(imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia),
d) praca  inżynierska  w  wersji  papierowej  powinna  być  wydrukowana

dwustronnie i oprawiona w miękką oprawę (nie bindowaną). Do pracy
w wersji drukowanej należy dołączyć nośnik CD/DVD zawierający wersję
elektroniczną. Dla prac jednoosobowych należy złożyć 3 egzemplarze
pracy z płytkami a dla prac wieloosobowych (2 + liczba dyplomantów)
egzemplarzy,

e) druga strona pracy (zaraz po tytułowej) musi zawierać oświadczenia
studenta  o  samodzielnym  wykonaniu  pracy  oraz  o  zgodności  wersji
elektronicznej z drukowaną,

f) złożenie  w  wersji  elektronicznej  przepisanych  wszystkich  ocen
z  indeksu  (w  tej  samej  kolejności  co  w  indeksie)  do  arkusza
kalkulacyjnego (np. EXCEL)

semestr Nazwa
przedmiotu

Forma zajęć
(WCLPSE)

l.godzin/
tydzień

ECTS
oceny

Termin I Termin II Termin III

4. Praca przeszła pozytywną weryfikację przez system antyplagiatowy.
5. Praca otrzymała pozytywną opinię promotora i recenzenta.
6. Dyplomant uregulował wszelkie należności finansowe wobec Uczelni.

W przypadku wątpliwości wskazanych przez system anytyplagiatowy, promotor
pracy  zobowiązany  jest  do  zaopiniowania  czy  praca  nie  zawiera
nieuprawnionych zapożyczeń.
W  przypadku  pozytywnej  weryfikacji  pracy  pod  względem  antyplagiatowym,
dyrektor instytutu w porozumieniu z właściwym kierownikiem zakładu wyznacza
recenzenta  pracy  dyplomowej.  Termin  obrony  i  właściwą  dla  danej  pracy
dyplomowej komisję egzaminacyjną wyznacza dyrektor instytutu w porozumieniu
z kierownikiem zakładu po wpłynięciu pozytywnej opinii od recenzenta oraz
po pozytywnej weryfikacji w systemie antyplagiatowym. Harmonogram egzaminów
dyplomowych jest ogłaszany na tablicy ogłoszeń przed instytutem.
Praca, która nie uzyskała pozytywnej opinii recenzenta może być skierowana
do poprawy w przypadku jednomyślnej decyzji dyrektora instytutu, kierownika
zakładu, promotora pracy, recenzenta oraz dyplomanta, gdy zastrzeżenia do
pracy mogą być usunięte w ciągu jednego miesiąca. 
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5. Rozdział V - przebieg egzaminu dyplomowego

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i obejmuje dwie części:
1. obronę pracy dyplomowej,
2. egzamin zawodowy, 
przed  komisją  egzaminu  dyplomowego  powołaną  przez  dyrektora  instytutu
w  składzie określonym przez Regulamin Studiów.
Obrona  pracy  dyplomowej  może  mieć  charakter  jawny  i  składa  się
z następujących elementów:
1. prezentacji  pracy  przez  dyplomanta  (zaleca  się  wykorzystanie

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

pracy,  zastosowane  rozwiązania,  odpowiedzieć  na  pytania  i  zarzuty
zawarte w opiniach oraz na pytania osób uczestniczących w obronie.

Egzamin zawodowy  odbywa się bezpośrednio po obronie pracy i ma charakter
niejawny.  Warunkiem  dopuszczenia  dyplomanta  do  egzaminu  zawodowego  jest
uzyskanie pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej.
Na  egzaminie  zawodowym  dyplomant  powinien  omówić  zagadnienia  postawione
przez  komisję  egzaminu  dyplomowego.  Zagadnienia  te  nie  mogą  dotyczyć
dziedziny  bezpośrednio  związanej  z  problemem  rozwiązywanym  w  pracy
dyplomowej. 
Udzielone przez dyplomanta odpowiedzi są oceniane przez komisję egzaminu
dyplomowego w sposób tajny, stosując skalę ocen według Regulaminu Studiów,
przy czym:
 oceny za odpowiedzi dyplomanta na poszczególne pytania stanowią podstawę

ostatecznej oceny egzaminu,
 warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej.

W  przypadku  negatywnej  ostatecznej  oceny  egzaminu  dyplomowego  należy
postępować zgodnie Regulaminem Studiów.
Przebieg  egzaminu  dyplomowego  jest  oceniany  przez  komisję  egzaminu
dyplomowego w sposób tajny i służy ustaleniu ostatecznego wyniku ukończenia
studiów, który podawany jest na dyplomie.
Komisja  dyplomowa  może  wnioskować  o  nadanie  wyróżnienia  absolwentowi
zgodnie z Regulaminem Studiów.
Egzamin  zawodowy  na  wniosek  Kierownika  Zakładu  po  zaakceptowaniu  przez
Dyrektora Instytutu może być przeprowadzony przed obroną pracy dyplomowej
w formie  egzaminu  dla  całego  kierunku  studiów.  Wynik  tego  egzaminu
zastępuje część egzaminu dyplomowego – egzamin zawodowy. 
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Załącznik 1 – wzór oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu 
pracy dyplomowej oraz o zgodności wersji elektronicznej 
z wersją drukowaną. 

(Załącznik nr 5 do regulaminu antyplagiatowego) 

O Ś W I A D C Z E N I E

Jan Kowalski

Nr albumu: 812345

Oświadczam, że moja praca pt: 

Tytuł pracy

a. została przygotowana przeze mnie samodzielnie,*
b. nie narusza praw autorskich w rozumieniu 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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Załącznik 2 – wzór opisu płyty CD/DVD
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PWSZ  W  TARNOWIE
INSTYTUT POLITECHNICZNY

ELEKTROTECHNIKA

PRACA INŻYNIERSKA

Jan Nowak

Numer albumu
17493

PROMOTOR
Prof. dr hab. inż.
Piotr Kowalski

Kompensacja mocy biernej baterią
kondensatorów

TARNÓW 2015
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Załącznik 3 – wzór strony tytułowej pracy inżynierskiej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Tarnowie

Instytut Politechniczny

Kierunek: Informatyka
Specjalność: Informatyka stosowana

2015/2016

Jan Nowak

PRACA INŻYNIERSKA

Bazy danych służące do archiwizacji
informacji energetycznych

   Promotor pracy
prof. dr hab. inż. Piotr Kowalski

Tarnów 2015
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Załącznik 4 – Formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej
Tarnów, dnia ……………………………………

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ

NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

1.Zgłaszający:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tytuł/stopień, imię i Nazwisko 

Zakład: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Temat:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opis tematu (zakres pracy): ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informacje dodatkowe (np. literatura, narzędzia, wymagania itp.):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Proponowany temat dedykowany jest dla  ……………… studenta/ów 

kierunku ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Przewidywane koszty …………………………………………………………………………………………………………………………………………
(szczegółowe informacje w załączniku)

5. Współpraca z przemysłem (TAK/NIE*)……………………………………………………………………………………………………
        (nazwa podmiotu gospodarczego)

………………………………………………………   ………………………………………………………
podpis zgłaszającego       podpis Kierownika Zakładu

        kierunku dedykowanego
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