Regulamin dyplomowania WH – Załącznik nr 5

Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach
(Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku)

VII. PRACA DYPLOMOWA
§ 42
1. W zależności od poziomu studiów student wykonuje pracę dyplomową jako:
1) pracę licencjacką,
2) pracę inżynierską,
3) pracę magisterską.
2. Student kierunku artystycznego, niezalenie od wykonania pracy dyplomowej, zobowiązany jest do
złożenia egzaminu artystycznego lub do złożenia pracy artystycznej i do złożenia egzaminu
kierunkowego.
3. Student składa pracę dyplomową w formie wydruku, która jest dokumentem, oraz w wersji
elektronicznej w formie niemodyfikowalnej na nośniku elektronicznym.
4. Student przygotowuje pracę dyplomową w języku polskim, z wyjątkiem kierunku filologia, gdzie
praca dyplomowa przygotowywana jest w języku stanowiącym przedmiot studiów.
5. Student na swój wniosek może przygotować pracę dyplomową w języku obcym za zgodą kierującego
pracą oraz kierownika jednostki organizacyjnej wydziału prowadzącej dany kierunek studiów.
6. Student składając pracę dyplomową zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o
autorstwie pracy dyplomowej oraz, że praca ta nie stanowi istotnego fragmentu lub innych
elementów cudzego utworu.
§ 43
1. Student obowiązany jest przedłożyć dziekanowi pracę dyplomową nie później niż w ostatnim dniu
semestru kończącego studia.
2. Na wniosek kierującego pracą lub studenta dziekan może przesunąć termin przedłożenia pracy
dyplomowej nie dłużej niż o trzy miesiące w przypadku:
1)

długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednią dokumentacją lekarską,

2)

niemożności wykonania pracy w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn,
niezależnych od studenta.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może po raz kolejny przedłużyć termin
przedłożenia pracy, o którym mowa w ust. 2, nie dłużej jednak niż o kolejne dwa miesiące.
4. W razie nieobecności promotora, mogącej mieć wpływ na ustalony termin egzaminu dyplomowego,
dziekan obowiązany jest do wyznaczenia innego promotora po zasięgnięciu opinii kierownika
jednostki prowadzącej dany kierunek studiów. Zmiana promotora w okresie ostatnich
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6 miesięcy przed terminem złożenia pracy dyplomowej może stanowić podstawę do przedłużenia
terminu jej przedłożenia na zasadach określonych ust. 2 i 3.
5. Student, który nie przedłoży pracy dyplomowej w terminach, o których mowa w ust. 1–4, zostaje
skreślony z listy studentów.
§ 44
1. Promotorstwo prac dyplomowych powierzane jest nauczycielowi akademickiemu zgodnie
zasadami określonymi w § 17.

z

2. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe
studenta, a także możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe Uczelni.
3. Praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego może stanowić pracę dyplomową, jeżeli
spełni wymagania stawiane takim pracom. Decyzję w tej sprawie podejmuje promotor pracy.
4. Problematyka pracy dyplomowej powinna być ustalona nie później niż na rok przed planowanym
końcem studiów oraz pozostawać w ścisłym związku z kierunkiem studiów.
5. Temat pracy dyplomowej proponuje promotor w uzgodnieniu ze studentem, a zatwierdza rada
jednostki prowadzącej kierunek studiów.
§ 45
1. Recenzji pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz recenzent wyznaczony przez radę jednostki
prowadzącej kierunek studiów. W szczególnych przypadkach, związanych z niemożnością
przygotowania recenzji przez promotora, dziekan wyznacza drugiego recenzenta.
2. W przypadku rozbieżności w ocenie pracy dyplomowej o jej ostatecznej ocenie decyduje
przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego, który może zasięgnąć opinii drugiego recenzenta.
Powołanie drugiego recenzenta jest obligatoryjne, gdy ocena pierwszego recenzenta jest negatywna.
Dwie oceny negatywne skutkują niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.
3. W ocenie pracy dyplomowej stosuje się skalę ocen stosowaną przy egzaminach.
4. Wyróżniające się prace dyplomowe mogą być zgłoszone na konkursu organizowanego przez
instytucje państwowe, uczelnie, organizacje i towarzystwa naukowe na zasadach określonych w
regulaminach tych konkursów.
VIII. EGZAMIN DYPLOMOWY
§ 46
1. W zależności od poziomu studiów student składa egzamin dyplomowy jako:
1) egzamin licencjacki,
2) egzamin inżynierski,
3) egzamin magisterski.
2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
1)
2)
3)

uzyskanie przez studenta zaliczeń wszystkich przedmiotów i innych zajęć przewidzianych
w programie studiów oraz złożenie wszystkich egzaminów,
terminowe przedłożenie pracy dyplomowej,
uzyskanie przez studenta oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej,
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4)

uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny z praktycznej części egzaminu dyplomowego
na kierunkach artystycznych i medycznych na zasadach określonych odrębnymi
przepisami,

5)

uzyskanie przez studenta co najmniej:
a) 210 punktów ECTS na studiach inżynierskich,
b) 180 punktów ECTS na studiach licencjackich,
c) 120 punktów ECTS na studiach drugiego stopnia.

3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez kierownika jednostki
prowadzącej dany kierunek studiów.
4. W skład komisji egzaminu dyplomowego wchodzą:
1) kierownik jednostki prowadzącej dany kierunek studiów lub inny wyznaczony przez
niego nauczyciel akademicki posiadający przynajmniej stopień doktora habilitowanego
w przypadku pracy magisterskiej lub przynajmniej stopień doktora w przypadku pracy
licencjackiej i inżynierskiej, jako przewodniczący,
2) promotor pracy dyplomowej lub dziekan
udokumentowanej nieobecności promotora,

w

przypadku

uzasadnionej

i

3) recenzent pracy dyplomowej,
4) promotor pracy artystycznej lub promotor egzaminu kierunkowego na kierunkach
artystycznych.
5. W przypadku wykonywania pracy dyplomowej w zakładzie pracy lub innej jednostce kierownik
jednostki prowadzącej dany kierunek studiów może powołać w skład komisji również
przedstawiciela tego podmiotu.
§ 47
1. Egzamin dyplomowy winien odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty
przedłożenia pracy dyplomowej. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy
dyplomowej zgodnie z § 43, egzamin dyplomowy winien odbyć się w terminie
nieprzekraczającym miesiąca od daty jej złożenia.
2. Dziekan może ustalić indywidualny termin złożenia egzaminu dyplomowego dla studenta, który
złożył pracę dyplomową przed upływem terminów określonych w § 43 ust. 1.
3. Egzamin dyplomowy na wniosek studenta, za zgodą kierownika jednostki prowadzącej
kierunek studiów i promotora pracy, może być egzaminem otwartym.
§ 48
1.

Na egzaminie dyplomowym student powinien wykazać się wiedzą, umiejętnościami i
kompetencjami społecznymi określonymi dla danego kierunku studiów, a w szczególności
znajomością problematyki związanej z tematem pracy dyplomowej. W przypadkach
uzasadnionych specyfiką kierunku studiów przedmiotem egzaminu dyplomowego mogą być
również umiejętności praktyczne studenta.

2.

Rada jednostki prowadzącej kierunek studiów ustala zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych, który obowiązuje studenta na egzaminie dyplomowym.
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3.

Przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego komisja zapoznaje się z dokumentacją studenta
oraz ustala szczegółową problematykę egzaminacyjną.

4.

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym lub praktycznym albo w obu tych formach.

5.

Wszystkie decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów głos przewodniczącego jest rozstrzygający.

6.

Przy ocenie wyników egzaminu stosuje się postanowienia § 26 ust. 1.

§ 49
1.

Niezłożenie egzaminu dyplomowego w wyznaczonym terminie skutkuje oceną niedostateczną.

2.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo studenta w ustalonym terminie na egzaminie
dyplomowym jest równoznaczne z utratą prawa przystąpienia do egzaminu i skutkuje
otrzymaniem oceny niedostatecznej. Przepisy § 27 ust. 8–10 stosuje się odpowiednio.

3.

W przypadku otrzymania przez studenta oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego
dziekan wyznacza na wniosek studenta termin powtórnego egzaminu dyplomowego.

4.

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

5.

W przypadku niezłożenia przez studenta powtórnego egzaminu dyplomowego
lub
nieusprawiedliwionego niestawiennictwa studenta w ustalonym terminie na powtórnym
egzaminie dyplomowym, dziekan wydaje decyzje o skreśleniu z listy studentów.
§ 50

1.

Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego.

2.

Ukończenie studiów następuje w chwili złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem co
najmniej dostatecznym.

3.

Z chwilą ukończenia studiów student staje się absolwentem.

4.

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata,
inżyniera lub magistra wraz z suplementem.

5.

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom
ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem do dyplomu oraz dokonuje wpisu do księgi
dyplomów. Warunkiem wydania dyplomu jest wniesienie przez absolwenta opłaty, oraz
dostarczenie aktualnej fotografii.

6.

Absolwent ma prawo do zachowania indeksu i legitymacji studenckiej zgodnie z § 3 ust.7–10.
§ 51

1.

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
1) średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń, o których mowa w § 26 ust.
5,
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2) ocena pracy dyplomowej, a w przypadku kierunków artystycznych ocena pracy dyplomowej
i ocena pracy artystycznej lub egzaminu kierunkowego,
3) ocena egzaminu dyplomowego, a w przypadku kierunków artystycznych i medycznych
ocena egzaminu dyplomowego i ocena odpowiednio egzaminu artystycznego lub
praktycznego.
2.

Wynik studiów stanowi sumę:
1) ½ średniej arytmetycznej ocen z wszystkich egzaminów i zaliczeń,
2) ¼ średniej ocen z recenzji pracy dyplomowej, a w przypadku kierunków artystycznych
1

/8 oceny pracy dyplomowej i 1/8 oceny pracy artystycznej lub egzaminu kierunkowego,

3) ¼ średniej ocen z egzaminu dyplomowego z wyjątkiem:
a) kierunków artystycznych, gdzie wlicza się 1/8 oceny egzaminu dyplomowego i 1/8 oceny
egzaminu artystycznego,
b) kierunku pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne, gdzie wlicza się 1/8
oceny egzaminu dyplomowego i 1/8 oceny egzaminu praktycznego.
3.

Na dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany
do oceny zgodnie z zasadą:
1)

do 3,25 – dostateczny (3),

2)

od 3,26 do 3,75 – dostateczny plus (3,5),

3)

od 3,76 do 4,25 – dobry (4), 4) od 4,26 do 4,50 – dobry plus (4,5),

5) od 4,51 do 5,0 – bardzo dobry (5).
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