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ZARZĄDZENIE REKTORA  
WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE 

Nr 49/2021/2022 

z dnia 09.08.2022 r. 

w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie  

 

Na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie zarządza 
się co następuje:  

 

§ 1 

 

1. Wprowadza się Regulamin egzaminów dyplomowych (wymagających przygotowania 
pracy dyplomowej) w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lubinie, który stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  

2. Wprowadza się Regulamin egzaminów dyplomowych (wymagających przygotowania 
zagadnień i zadań egzaminacyjnych), który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego 

Zarządzenia. 
 

§ 2 

 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Rektora  
Nr 18/2021/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie Regulaminu prac dyplomowych 

i egzaminów dyplomowych WSEI w Lublinie i Zarządzenie Rektora Nr 14/2018/2019 z 
dnia 11.01.2019 r. w sprawie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w WSEI w Lublinie. 

2. Zarządzenie obowiązuje dla wszystkich prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych, 
których obrona odbywać się będzie od roku akademickiego 2022/2023.  

 

§ 3  
 

Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Zarządzenia sprawuje Prorektor do spraw 

Kształcenia i Spraw Studenckich.  
 

§ 4  
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
                Rektor 

      Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

 

 

             Prof. WSEI dr hab. Mirosław J. Jarosz 
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        Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Rektora Nr 49/2021/2022 z dnia 09.08.2022r.  

w sprawie zasad dyplomowania w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie  

 

 

 

REGULAMIN EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH 

(WYMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ) 
W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII I INNOWACJI W LUBINIE 

 

§ 1 

DEFINICJE 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 
a) Ustawa – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.). 
b) Uczelnia –Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

c) Praca dyplomowa – element procesu dyplomowania stanowiący pisemne opracowanie 

sporządzone samodzielnie przez studenta. 

d) Egzamin dyplomowy – egzamin przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi 
w niniejszym regulaminie, stanowiący końcowy warunek ukończenia studiów 
i uzyskania dyplomu ukończenia studiów. 

e) Promotor – nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, 
reprezentujący dziedzinę nauk, w której mieści się dany kierunek kształcenia, który 
przygotowuje studenta do egzaminu dyplomowego, z zastrzeżeniem, że na kierunku 
Pielęgniarstwo studia I stopnia promotorem pracy dyplomowej może być nauczyciel 
akademicki posiadający co najmniej tytuł zawodowy magistra oraz prawo 

wykonywania zawodu pielęgniarki.  
f) Recenzent – nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, 

reprezentujący dziedzinę nauk, w której mieści się dany kierunek kształcenia, który 
ocenia pracę dyplomową i uczestniczy w egzaminie dyplomowym, z zastrzeżeniem, że 
na kierunku Pielęgniarstwo studia I stopnia recenzentem pracy dyplomowej może być 
nauczyciel akademicki posiadający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz 
prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.  

g) Egzaminator – nauczyciel akademicki posiadający co najmniej tytuł zawodowy 
magistra lub równorzędny (np. lekarza) z dziedziny nauk, w której mieści się dany 
kierunek kształcenia, który uczestniczy w egzaminie dyplomowym na studiach 

pierwszego stopnia. 

h) Absolwent – osoba, która zdała egzamin dyplomowy i uzyskała dyplom ukończenia 
studiów. 

i) Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) – system, o którym mowa art. 351 Ustawy. 
j) Dyplomowa Komisja Egzaminacyjna – komisja powołana przez Dziekana do 

przeprowadzania egzaminu dyplomowego. 

k) Uczelniana Platforma Dyplomowania – intranetowa platforma Uczelni służąca 
promotorom i studentom do realizacji procesu tworzenia prac dyplomowych oraz 

monitorowania tego procesu przez Dziekanów. 
l) Informatyczny Systemu Obsługi Studiów – (ISOS) intranetowa platforma Uczelni 

służąca obsłudze studentów w trakcie trwania studiów (tzw. „wirtualny dziekanat”). 
m) Studia dualne – studia o profilu praktycznym prowadzone z udziałem pracodawcy. 
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§ 2  

ZASADY OGÓLNE 

 
1. Na studiach pierwszego stopnia na kierunku „Pielęgniarstwo” i „Psychologia” (studiach 

na których sporządza się pracę licencjacką) oraz drugiego stopnia i jednolitych studiach 

magisterskich (studiach na których sporządza się pracę magisterską) realizowane jest 

seminarium dyplomowe prowadzone przez promotora, które przygotowuje studentów 
do egzaminu dyplomowego, a w szczególności służy sporządzeniu pracy dyplomowej. 

2. Dziekan monitoruje przebieg seminarium dyplomowego, w szczególności postęp 
w przygotowywaniu pracy dyplomowej, z wykorzystaniem Uczelnianej Platformy 

Dyplomowania. 

3. Promotorem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki posiadający co 
najmniej stopień naukowy doktora, reprezentujący dziedzinę nauk, w której mieści się 
dany kierunek kształcenia. Na studiach pierwszego stopnia na kierunku 

„Pielęgniarstwo” promotorem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki 
posiadający co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz prawo 
wykonywania zawodu pielęgniarki.  

4. Limit liczby studentów przypadających na jednego promotora to 15 osób.  
5. Student zobowiązany jest do wyboru promotora do dnia wyznaczonego przez Dziekana. 
6. Pierwszeństwo wyboru promotora mają studenci, którzy zaliczyli w pierwszym 

terminie sesję egzaminacyjną poprzedzającą wybór.  
7. Nauczyciel akademicki ma prawo nie wyrazić zgody na przyjęcie funkcji promotora 

lub zrezygnować z tej funkcji w przypadku: 
a) podejmowania przez studenta tematyki pracy dyplomowej, która nie jest 

specjalnością naukową lub zawodową promotora; 
b) przekroczenia limitu liczby studentów objętych opieką promotorską, 

przewidzianego odrębnymi przepisami. 
8. Dziekan na podstawie umotywowanego i zaopiniowanego przez promotora wniosku 

studenta, może wyrazić zgodę na zmianę promotora. 
9. W sytuacji długotrwałej nieobecności promotora, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie 

terminu egzaminu dyplomowego, Dziekan jest zobowiązany do wyznaczenia innego 
promotora. 

 

 

§ 3 

ZASADY BADANIA PRACY DYPLOMOWEJ W JEDNOLITYM SYSTMIE 

ANTYPLAGIATOWYM 

 

1. Badanie pracy dyplomowej w JSA prac polega na identyfikacji w treści pracy zapożyczeń 
z innych teksów w oparciu o zasoby baz referencyjnych: Ogólnopolskiego Repozytorium 

Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) i Bazy Postępowań Awansowych (BPA), 

Internetu i bazy Aktów prawnych, Bazy Instytucji oraz ocenie, czy doszło do 
wykorzystania tych tekstów z naruszeniem praw autorskich. 

2. Za lokalną administrację systemu JSA odpowiedzialne jest Centrum Informatyczne WSEI. 
3. Dostęp do systemu JSA nadawany przez pracowników Centrum Informatycznego WSEI 

na podstawie unikalnych identyfikatorów zintegrowanego system informacji o nauce 
i szkolnictwie wyższym POL-on. 

4. Badanie pisemnej pracy dyplomowej w JSA przeprowadza osobiście promotor posługując 
się identyfikatorem ze zintegrowanego System Informacji o Nauce i Szkolnictwie 

Wyższym POL-on. 
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5. JSA może być wykorzystany przez promotora do badania fragmentów pisemnych prac 
dyplomowych w trakcie ich powstawania w celu formułowania zaleceń i wskazówek 
dotyczących zachowania zasad dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych. 

6. Za realizację procedury antyplagiatowej odpowiedzialni są: 
a) promotorzy pisemnych prac dyplomowych; 

b) wyznaczeni pracownicy dziekanatów. 
7. Nadzór na stosowaniem procedury antyplagiatowej w procesie dyplomowania sprawują 

Dziekani, którzy uwzględnieniając specyfikę kierunków kształcenia na danym Wydziale, 
ustalają: 

a) „poziom podobieństwa”; 

b)  progi „procentowego rozmiaru podobieństwa” (PRP) dla fraz długości 5, 10, 20 i 
40 znaków w poszczególnych referencyjnych;  

c) „wynik wiodący” badania. 

8. Ustalone przez Dziekanów parametry, o których mowa w ust. 7, warunkują następujące 
poziomy skali podobieństwa i adekwatne do nich działania promotorów: 

a) wskaźnik pomarańczowy lub czerwony – praca zawiera istotne podobieństwa – 

promotor analizuje wykazane przez badanie JSA podobieństwa i po sprawdzeniu 

źródeł podobieństwa podejmuje decyzje o ewentualnych wykluczeniach z badania 
wykazanych przez JSA podobieństw oraz uzasadnia w JSA powód wykluczenia;    

b) wskaźnik zielony – praca nie wykazuje istotnych podobieństw– promotor analizuje 

badanie JSA tylko pod kątem ewentualnego zastosowania manipulacji 
utrudniających badanie antyplagiatowe. 

9. Wynik badania antyplagiatowego JSA nie stanowi rozstrzygnięcia, czy i w jakim stopniu 
praca jest plagiatem, a jest jedynie narzędziem dla promotora przy podejmowaniu decyzji 

o dopuszczeniu pracy do obrony, oceny stopnia zachowania zasad dotyczących praw 
autorskich i ochrony własności intelektualnej. 

10. Promotor może dopuścić pracę do obrony, jeżeli spełnione są równocześnie następujące 
warunki: 

a) praca nie wykazuje istotnych podobieństw w ramach weryfikacji przez JSA 
(wskaźnik podobieństwa zielony) albo wykryte przez JSA podobieństwa (wskaźnik 
podobieństwa pomarańczowy lub czerwony) nie stanowią w opinii promotora 
naruszenia zasad dotyczących praw autorskich i ochrony własności intelektualnej; 

b) promotor nie zauważył, aby w pracy zastosowano manipulacje utrudniające badanie 
antyplagiatowe; 

c) promotor nie zauważył innych niż wykrywanych w ramach weryfikacji przez JSA 

naruszeń zasad dotyczących praw autorskich i ochrony własności intelektualnej. 
11. Promotor ma obowiązek uzasadnić pisemnie swoją decyzję w polu „Uwagi” ogólnego 

raportu z badania antyplagitowego w następujących sytuacjach: 
a) wykryte przez JSA podobieństwa (wskaźnik podobieństwa pomarańczowy lub 

czerwony) nie stanowią w opinii promotora naruszenia zasad dotyczących praw 
autorskich i ochrony własności intelektualnej; 

b) promotor zauważył, że w pracy zastosowano manipulacje utrudniające badanie 
antyplagiatowe; 

c) promotor zauważył inne niż wykrywane w ramach weryfikacji przez JSA 

naruszenia zasad dotyczących praw autorskich i ochrony własności intelektualnej. 
12.  Jeżeli promotor wnioskuje w ogólnym raporcie z badania antyplagiatowego 

o dopuszczenie pracy do obrony, przekazuje niezwłocznie ten raport wraz z wersją 
elektroniczną pracy dyplomowej pracownikom dziekanatu, gdzie praca zostaje 
wprowadzona do Informatycznego Systemu Obsługi Studiów (ISOS). 
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13. Jeżeli promotor wnioskuje w ogólnym raporcie z badania antyplagiatowego 

o niedopuszczenie pracy do obrony, przekazuje ten raport, za pośrednictwem właściwego  
Dziekana, Rektorowi który poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego 
w związku z art. 312 ust.1. Ustawy. 

 

§ 4 

ZASADY DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

 

1. Na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz studiach 

pierwszego stopnia na kierunku „Pielęgniarstwo” i „Psychologia” decyzje 
o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan pod warunkiem 

łącznego spełnienia następujących warunków: 
a) zaliczenie wszystkich przedmiotów/ modułów i praktyk zawodowych oraz 

uzyskanie wymaganej w programie studiów liczby punktów ECTS; 
b) złożenie oświadczenia, że praca dyplomowa została przygotowana 

samodzielnie, nie narusza praw autorskich;  

c) złożenie w dziekanacie podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, 
najpóźniej 14 dni przed planowanym jego terminem wraz z dwoma 
egzemplarzami wersji drukowanej po uprzednim przekazaniu promotorowi 

wersji elektronicznej pracy dyplomowej; 

d) dopuszczenie przez promotora pracy do obrony poprzez przekazanie do 

dziekanatu raportu z badania antyplagiatowego wraz z wersją elektroniczną 
pracy dyplomowej, której ten raport dotyczy,; 

e) uzyskanie pozytywnych ocen z recenzji pracy dyplomowej, równocześnie 
od promotora i recenzenta. 

f) w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec studenta 
podejrzanego o naruszenie zasad dotyczących praw autorskich i praw 
pokrewnych, prawomocne zakończenia tego postępowania, oczyszczające 
studenta z podejrzeń. 

2. Promotor i recenzent mają obowiązek dokonać recenzji pracy w Informatycznym 

Systemie Obsługi Studiów w ciągu 7 dni od dnia wykonania badania antyplagiatowego 
w JSA i przekazania wersji elektronicznej pracy dyplomowej do Dziekanatu. 

3. Po wykonaniu recenzji, Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Programów 
Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia dokonuje wyrywkowej kontroli 5% 
procedur antyplagiatowych i recenzyjnych. W przypadku podejrzenia 

nieprawidłowości, Przewodniczący może wnioskować do Dziekana o zawieszenie 
procesu dyplomowania w celu wyjaśnienia wątpliwości. 

4. Ostateczne decyzje w sprawach dotyczących przebiegu procesu dyplomowania 
podejmuje Dziekan.  

 

§ 5 

EGZAMIN DYPLOMOWY  

 

1. Egzamin dyplomowy stanowi podsumowanie studiów i jest końcowym warunkiem ich 
ukończenia oraz uzyskania dyplomu. 

2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Dyplomową Komisją Egzaminacyjną, 
powołaną przez Dziekana, składającą się z trzech osób, w szczególności: 
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a) na studiach pierwszego stopnia kierunku „Psychologia", studiach drugiego 

stopnia i jednolitych studiach magisterskich - z przewodniczącego komisji, 
promotora i recenzenta; 

b) na studiach o profilu praktycznym co najmniej jeden członek Komisji powinien 

być praktykiem w zakresie zgodnym z kierunkiem studiów; 
c) na studiach dualnych co najmniej jeden członek Komisji powinien być 

przedstawicielem pracodawcy, pracodawcą, praktykiem w zakresie zgodnym 

z kierunkiem studiów; 
d) na studiach pierwszego stopnia na kierunku „Pielęgniarstwo” z 

przewodniczącego komisji, promotora i recenzenta; co najmniej dwóch członków 
komisji egzaminacyjnej powinno posiadać kierunkowe (pielęgniarskie) 
wykształcenie zawodowe i aktualne prawo wykonywania zawodu. 

3. Przewodniczącym Dyplomowej Komisji Egzaminacyjnej jest Dziekan lub wyznaczony 
przez niego nauczyciel akademicki, który posiada co najmniej stopień doktora. 

4. Dziekan może wyrazić zgodę na nieobecność na egzaminie dyplomowym promotora 
lub recenzenta, uzupełniając skład Dyplomowej Komisji Egzaminacyjnej o innego 
nauczyciela reprezentującego dziedzinę nauk, w której mieści się dany kierunek 
kształcenia nauk, który posiada co najmniej stopień doktora. 

5. Termin egzaminu dyplomowego ustala Dziekan najpóźniej na 14 dni przed jego datą. 
6. W trakcie egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach 

magisterskich oraz studiach pierwszego stopnia na kierunku „Pielęgniarstwo” 
i „Psychologia" student: 

a) przedstawia pracę dyplomową; 
b) odpowiada na trzy pytania dotyczące zagadnień podjętych w pracy dyplomowej 

lub zagadnień pokrewnych. 
7. Dyplomowa Komisja Egzaminacyjna dokonuje ocen w skali liczbowej: 2,0 - 3,0 - 3,5 

- 4,0 - 4,5 - 5,0.  

8. Dyplomowa Komisja Egzaminacyjna oblicza wynik egzaminu dyplomowego, 

którym jest średnia z ocen wystawionych w trakcie egzaminu suma: 1/2 średniej 
z ocen uzyskanych w trakcie studiów; 1/4 średniej z ocen recenzenta i promotora 
za pracę dyplomową; 1/4 wyniku egzaminu dyplomowego (średniej z ocen 
wystawionych w trakcie egzaminu). 

9. Dyplomowa Komisja Egzaminacyjna ustala słowny zapis wyniku egzaminu 
dyplomowego oraz wyniku ukończenia studiów według skali ustalonej w Regulaminie 
Studiów. 

10. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co 
najmniej dostatecznym. 

11. Dyplomowa Komisja Egzaminacyjna sporządza z przebiegu egzaminu dyplomowego 
protokół zawierający w szczególności:   

a) skład dyplomowej komisji egzaminacyjnej,  
b) średnią ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w czasie studiów,  
c) oceny pracy dyplomowej – jeśli jest wymagana - i ich średnią arytmetyczną,   
d) treść poszczególnych pytań lub zadań egzaminacyjnych oraz ich oceny,   
e) ocenę egzaminu dyplomowego będącą średnią arytmetyczną ocen uzyskanych 

za poszczególne pytania lub zadania egzaminacyjne,  

f) ostateczny wynik studiów.  
12. Protokół egzaminu dyplomowego umieszczany jest w teczce akt osobowych studenta. 
13. W przypadku uzyskania przez studenta oceny negatywnej na egzaminie Dziekan 

podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów albo na wniosek studenta, decyzję 
o powtarzaniu ostatniego semestru studiów.  
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14. Na dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów 
wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:  

 do 3,24 – dostateczny;          

 od 3,25 do 3,74 – dostateczny plus(3+);     

 od 3,75 do 4,24 – dobry;          

 od 4,25 do 4,74 – dobry plus(4+);     

 od 4,75 do 5,00 – bardzo dobry.         

 

§ 6 

ZASADY PRZEPROWADZANIA ZDALNEGO EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

 

1. W okresie zawieszenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w siedzibie Uczelni, a także 
na wniosek Studenta i za zgodą Dziekana, w wyjątkowych, indywidualnych 
okolicznościach egzaminy dyplomowe mogą odbywać się z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość w ramach synchronicznego kontaktu, w którym 
student oraz Komisja Egzaminacyjna uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, 

ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej, przy wykorzystaniu 

aplikacji/ narzędzi oficjalnie używanych w Uczelni (zdalny egzamin dyplomowy).  

2. Przebieg zdalnego egzaminu dyplomowego musi być rejestrowany i archiwizowany.  

3. Przystępujący do egzaminu student oraz członkowie Komisji Egzaminacyjnej, 
zobowiązani są do posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia, 
wyposażonego w mikrofon i kamerę, pozwalającego na dwukierunkowy przekaz audio 
i wideo w czasie rzeczywistym, połączonego z Internetem, a także posiadać dostęp do 
aplikacji realizującej wideokonferencję oraz znajomość jej obsługi. 

4. Dziekan Wydziału organizuje zdalne egzaminy dyplomowe oraz ponosi 

odpowiedzialność za ich przebieg i zgodność z obowiązującymi przepisami. 
5. Udział w zdalnym egzaminie dyplomowym jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na 

możliwość rejestracji jego przebiegu z udziałem studenta oraz wszystkich członków 
Komisji Egzaminacyjnej. 

6. W przypadku przeprowadzania zdalnego egzaminu dyplomowego, stosuje się 
odpowiednio postanowienia znajdujące się w § 5. 

 

§ 7 

1. Warunkiem wyznaczenia terminu zdalnego egzaminu dyplomowego jest dostarczenie 

przez studenta do Uczelni wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń 
w oryginale (przesłanie pocztą lub złożenie w Biurze Obsługi Rektora i Studenta w 

siedzibie Uczelni). 

2. Wyznaczony pracownik Dziekanatu dokonuje weryfikacji poprawności dostarczonych 
przez studenta dokumentów. 

3. Dziekan Wydziału podejmując decyzję o przeprowadzeniu zdalnego egzaminu 

dyplomowego wyznacza termin egzaminu dyplomowego (datę, godzinę) oraz powołuje 
Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia zdalnego egzaminu dyplomowego, 

zgodnie z procedurami obowiązującymi na Wydziale. 
4. Wyznaczony pracownik Dziekanatu informuje studenta o wyznaczonym terminie 

(dacie i godzinie) zdalnego egzaminu dyplomowego, a harmonogram zdalnych 

egzaminów dyplomowych umieszcza w Informatycznym Systemie Obsługi Studiów – 

(ISOS). 

5. Dziekan Wydziału w porozumieniu z Dyrektorem Centrum Informatycznego wyznacza 
pracownika do pełnienia funkcji wsparcia technicznego dla Przewodniczącego Komisji 
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Egzaminacyjnej w zakresie obsługi sprzętu i aplikacji wideokonferencyjnej dla 

prawidłowego przebiegu egzaminu. 

 

§ 8 

1. W wyznaczonym terminie egzaminu Przewodniczący Komisji inicjuje połączenie 
członków Komisji i studenta w aplikacji wideokonferencji. Od momentu nawiązania 
połączenia rozpoczyna się protokołowanie. 

2. Przewodniczący Komisji ma możliwość rejestracji przebiegu egzaminu dyplomowego. 
Pozostałym członkom Komisji oraz studentowi zabrania się rejestracji przebiegu 
egzaminu dyplomowego, zarówno przez aplikację wideokonferencji jak i innymi 

środkami technicznymi. 
3. Podczas egzaminu dyplomowego muszą być włączone kamery i mikrofony wszystkich 

osób uczestniczących w egzaminie, tj. studenta oraz członków Komisji.  
4. Przed przystąpieniem do merytorycznej części egzaminu Przewodniczący Komisji: 

a) przedstawia członków Komisji; 
b) weryfikuje tożsamość Studenta, który obowiązany jest okazać dokument 

tożsamości; 
c) informuje studenta o zakazie korzystania w czasie egzaminu z zewnętrznych 

źródeł wiedzy (książek, podręczników, pomocy naukowych, urządzeń, pomocy 
osób trzecich itp.); 

d) wyjaśnia studentowi kwestie techniczne związane z przebiegiem egzaminu; 
e) informuje studenta, że podczas trwania egzaminu student musi być cały czas 

widziany i słyszany, 
f) informuje studenta o przysługującym mu w trakcie egzaminu krótkim czasie na 

przygotowanie się do odpowiedzi na zadawane pytania i obowiązku 
znajdowania się w tym czasie w zasięgu kamery; 

g) podaje konsekwencje przerwania wideokonferencji (utraty połączenia) przed jej 
zakończeniem. 

h) na polecenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej student zdający 
egzamin, zobowiązany jest do udostępnienia, za pomocą kamery w swoim 
urządzeniu, pomieszczenia, w którym się znajduje podczas egzaminu 
dyplomowego 

5. Podczas egzaminu niedopuszczalne jest uruchamianie przez Studenta aplikacji 

ułatwiających odpowiedzi na pytania, zabronione jest używanie dodatkowego 
oprogramowania modyfikującego obraz, w tym narzędzi służących do modyfikacji tła 
lub dodawania efektów.  

6. Student udostępnia cały pulpit swojego komputera członkom Komisji. Prezentowany 
podczas prezentacji pulpit powinien być jedynym ekranem dostępnym studentowi 
podczas egzaminu.  

7. Student powinien siedzieć naprzeciwko kamery tak, aby jego twarz zajmowała co 
najmniej 40% obszaru obejmowanego przez kamerę i przez cały czas egzaminu patrzeć 
w kierunku ekranu. 

8. Nieprzestrzeganie przez Studenta zasad, o których mowa ust. 5 - 7, może stanowić 
podstawę do przerwania i anulowania egzaminu dyplomowego przez 
Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej. 

9. Po przeprowadzeniu wszystkich przewidzianych części egzaminu dyplomowego 

i udzieleniu wszystkich odpowiedzi przez zdającego zdalny egzamin dyplomowy, 

Przewodniczący Komisji informuje o zakończeniu egzaminu oraz prosi Studenta 
o zakończenie łączności z Komisją, czym kończy się część jawna egzaminu 
dyplomowego. 
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10. Członkowie Komisji w części niejawnej egzaminu dyplomowego, tj. z wyłączeniem 
egzaminowanego studenta, ustalają oceny egzaminu dyplomowego oraz ostateczny 
wynik studiów. 

11. Po zakończeniu części niejawnej Przewodniczący Komisji ponownie nawiązuje 
połączenie ze Studentem i ogłasza wyniki egzaminu i ogłasza decyzję o nadaniu 
właściwego tytułu zawodowego. 

 

§ 9 

1. Jeżeli Przewodniczący Komisji stwierdzi niesamodzielność zdającego w trakcie 
zdalnego egzaminu dyplomowego, w szczególności: korzystanie z niedozwolonych 
materiałów, urządzeń, metod i środków, student otrzymuje ocenę negatywną 
z egzaminu dyplomowego. 

2. Jeżeli w trakcie egzaminu dojdzie do przerwania połączenia pomiędzy członkami 
Komisji albo pomiędzy Komisją a studentem zdającym egzamin, Przewodniczący 
Komisji lub osoba odpowiedzialna za wsparcie techniczne podejmuje próbę jego 
ponownego nawiązania, przy czym próba podejmowana jest maksymalnie trzykrotnie 
w okresie 15 minut. 

3. W przypadku braku możliwości nawiązania ponownego połączenia ze wszystkimi 
uczestnikami egzaminu dyplomowego Przewodniczący Komisji podejmuje decyzję czy 
przebieg egzaminu do momentu utraty połączenia pozwala ocenić egzamin i ustala: 

a) zakończenie egzaminu i wystawienie oceny; 
b) konieczność powtórzenia egzaminu w terminie dodatkowym. 

4. Utratę połączenia, przerwanie egzaminu oraz decyzję o jego powtórzeniu odnotowuje 
się w protokole egzaminu. 

 

§ 10 

1. W przypadku uzyskania przez studenta oceny negatywnej na zdalnym egzaminie 

dyplomowym, powtórny egzamin dyplomowy odbywa się w siedzibie Uczelni. 
2. Na uzasadniony wniosek studenta, za zgodą Dziekana powtórny egzamin dyplomowy, 

może odbyć się z wykorzystaniem technologii informatycznych. 
 

§ 11 

DOKUMNETOWANIE PROCESU DYPLOMOWANIA 

 

1. Niezwłocznie po przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego Przewodniczący Komisji 
drukuje i podpisuje protokół z egzaminu, a następnie składa we właściwym 
Dziekanacie, gdzie podpisują go pozostali członkowie Komisji. 

2. Przewodniczący Komisji odpowiedzialny jest za zwrot protokołu do Dziekanatu, 
powiadomienie członków Komisji o jego złożeniu i uzyskanie podpisów pozostałych 
członków Komisji. 

3. Protokół egzaminu dyplomowego umieszczany jest w teczce akt osobowych studenta. 
 

§ 12 

ZASADY WYDAWNIA DYPLOMU 

 

1. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego, wyznaczony pracownik 

Dziekanatu, przygotowuje dyplom ukończenia studiów wyższych zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 



 

10 

 

2. Student, który przystępował do zdalnego egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem 

technologii informatycznych, zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić dokumenty 

wskazane w § 4 niniejszego Regulaminu.  

3. Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, student odbiera dyplom ukończenia 
studiów wyższych osobiście we właściwym Dziekanacie lub wyznaczonym na Uczelni 
punkcie w wyznaczonym terminie. 

 

 

 

 

 
Załączniki:  
Załącznik Nr 1 – Zasady sporządzania prac dyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie,  

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Ekonomii i 
Innowacji w Lublinie;  

 
 

Rektor 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

 

 

Prof. WSEI dr hab. Mirosław J. Jarosz 
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        Załącznik Nr 1  

do Regulaminu egzaminów dyplomowych (wymagających przygotowania prac dyplomowych) 

w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie  
 

 

ZASADY SPORZĄDZANIA PRAC DYPLOMOWYCH 

 W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII I INNOWACJI W LUBINIE 

 

§ 1 

DEFINICJE 

 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 
a) Ustawa – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.). 
b) Uczelnia –Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

c) Praca dyplomowa – element procesu dyplomowania stanowiący pisemne opracowanie 

sporządzone samodzielnie przez studenta. 

d) Promotor – nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, 
reprezentujący dziedzinę nauk, w której mieści się dany kierunek kształcenia, który 
przygotowuje studenta do egzaminu dyplomowego, z zastrzeżeniem, że na kierunku 
pielęgniarstwo studia I stopnia promotorem pracy dyplomowej może być nauczyciel 
akademicki posiadający co najmniej tytuł zawodowy magistra oraz prawo 
wykonywania zawodu pielęgniarki.  

e) Recenzent – nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, 
reprezentujący dziedzinę nauk, w której mieści się dany kierunek kształcenia, który 
ocenia pracę dyplomową i uczestniczy w egzaminie dyplomowym, z zastrzeżeniem, że 
na kierunku Pielęgniarstwo studia I stopnia recenzentem pracy dyplomowej może być 
nauczyciel akademicki posiadający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz 
prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.  

f) Plagiat - przywoływanie cudzych myśli w oryginalnym brzmieniu lub parafrazowanie 

ich bez udokumentowania tego w formie przypisu bibliograficznego, stanowiące 
naruszenie prawa własności intelektualnej.  

g) Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) – system o którym mowa art. 351 Ustawy 

h) Uczelniana Platforma Dyplomowania – intranetowa platforma Uczelni służąca 
promotorom i studentom do realizacji procesu tworzenia prac dyplomowych oraz 

monitorowania tego procesu przez Dziekanów. 
i) Informatyczny Systemu Obsługi Studiów (ISOS) - intranetowa platforma Uczelni 

służąca obsłudze studentów w trakcie trwania studiów (tzw. „wirtualny dziekanat”). 
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§ 2 

PRACA DYPLOMOWA 

 

1. Praca dyplomowa jest elementem procesu dyplomowania wyłącznie na studiach 
drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich (studiach na których sporządza 
się pracę magisterską) oraz na studiach pierwszego stopnia na kierunku 

„Pielęgniarstwo" i „Psychologia” (studiach na których sporządza się pracę licencjacką).  

2. Praca dyplomowa to samodzielne opracowanie zagadnienia badawczego (naukowego) 

lub praktycznego albo samodzielne dokonanie techniczne, prezentujące ogólną wiedzę 
i umiejętności studenta, związane ze studiami na danym kierunku, profilu i specjalności 
oraz umiejętność samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

3. Praca dyplomowa może mieć formę: 
a) pisemnej pracy dyplomowej będącej tekstowym opracowaniem zagadnienia 

badawczego lub praktycznego; 

b) praktycznej pracy dyplomowej będącej materialnym lub niematerialnym 
dokonaniem technicznym opatrzonym dokumentacją/opisem (np. urządzanie, 
program komputerowy, itp.). 

4. Pracą dyplomową może także być część pracy zbiorowej (zespołowej), jeżeli stanowi 
ona indywidualny, samodzielny i wyodrębniony wkład studenta w tę pracę. 

5. W pracy dyplomowej, poza znajomością aktualnego stanu wiedzy związanej ze 

studiami na danym kierunku, profilu i specjalności oraz umiejętnościami 
samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych lub praktycznych, student 

powinien wykazać się także wiedzą i umiejętnościami w zakresie: 

a) tworzenia poprawnego merytorycznie i gramatycznie tekstu;  

b) edytowania i formatowania tekstu z wykorzystaniem narzędzi 
informatycznych; 

c) posługiwania się fachową i naukową terminologią; 

d) korzystania z piśmiennictwa oraz materiałów źródłowych. 
6. Temat i forma pisemnej albo praktycznej pracy dyplomowej są ustalane przez 

promotora w uzgodnieniu ze studentem najpóźniej przed rozpoczęciem ostatniego roku 

studiów, a następnie weryfikowane przez Wydziałową Komisję ds. Programów 
Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz zatwierdzane przez Dziekana 

Wydziału. 
7. W wyjątkowych przypadkach, Dziekan może na wniosek studenta, poparty przez 

promotora i po zasięgnięciu opinii Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania 
i Zapewnienia Jakości Kształcenia, zmienić temat lub formę pracy dyplomowej 

w trakcie ostatniego roku studiów. 
8. Pisemna praca dyplomowa, z wyłączaniem opisu lub dokumentacji dokonania 

technicznego, wymaga sprawdzenia przez promotora za pomocą Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 351 ust. 1. Ustawy. 

9. W przypadku prac dyplomowych, dotyczących badań będących eksperymentem 
medycznym lub psychologicznym z udziałem ludzi albo z wykorzystaniem zwierząt 
laboratoryjnych, przed podjęciem badań konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody 
Komisji Bioetycznej. 

10. Po zaakceptowaniu przez promotora raportu JSA, praca dyplomowa jest recenzowana 

w ciągu 7 dni przez promotora i recenzenta z wykorzystaniem formularzy recenzji 

Informatycznego Systemu Obsługi Studiów – (ISOS), które są jawne z wyłączeniem 
przypadku, gdy przedmiot pracy dyplomowej jest objęty tajemnicą prawnie chronioną.  

11. Na wniosek studenta, zaopiniowany przez promotora, Dziekan może wyrazić zgodę na 
napisanie pracy dyplomowej w innym języku niż języku wykładowym studiów, 
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ale praca dyplomowa musi wówczas zawierać tytuł i streszczenie w języku 
wykładowym. 

12. Praca dyplomowa może być przygotowywana za zgodą Dziekana w innej uczelni, 
w tym zagranicznej, na podstawie podpisanych umów i porozumień z tymi uczelniami. 

13. Recenzje pracy dyplomowej wprowadzane do formularza recenzji w Informatycznym 

Systemie Obsługi Studiów (ISOS), są drukowane i podpisywane przez promotora 

i recenzenta, stanowiąc cześć dokumentacji procesu dyplomowania.  
14. Po zakończeniu egzaminu egzemplarz wersji elektronicznej pracy dyplomowej lub 

dokumentacji/opisu praktycznej pracy dyplomowej (dokonania technicznego) 

pozostają w archiwum uczelni. 
 

§ 3 

ZASADY OGÓLNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH  

 

1. Przygotowanie pracy dyplomowej ma na celu kształtować umiejętności:  
a) samodzielnego opracowania zagadnienia naukowego lub praktycznego albo 

samodzielnego dokonania technicznego związanego ze studiami na danym 

kierunku, profilu i specjalności, a w szczególności: 
1) przeglądu i prezentacji aktualnego stanu wiedzy dotyczącej tematu pracy 

dyplomowej poprzez samodzielne poszukiwanie i dobór piśmiennictwa 
naukowego i/lub fachowego oraz materiałów źródłowych (aktów prawnych, 
raportów, sprawozdań);  

2) umiejętność identyfikacji, analizowania i dostrzegania problemów 
badawczych lub zagadnień praktycznych; 

3) formułowaniu celów, problemów i hipotez badawczych albo opisu 

zagadnień praktycznych wymagających udoskonalenia lub nowych 
rozwiązań; 

4) doboru metod, technik narzędzi badawczych lub praktycznych, służących 

osiągnięciu celu badawczego lub rozwiązaniu zagadnienia praktycznego; 

5)  prezentacji wyników badań albo rozwiązaniu zagadnienia praktycznego; 

6) formułowania wniosków poznawczych (jak jest) i postulatywnych (co i jak 

można zmienić);  
b) tworzenia poprawnego gramatycznie tekstu, który zawiera jasny, uporządkowany 

i logiczny wywód (argumentowanie, uzasadnienie);  

c) posługiwania się fachową i naukową terminologią; 

d) edytowania i formatowania tekstu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, 
a w szczególności: 

1) podziału tekstu pracy na części, rozdziały i akapity;  
2) sporządzania spisu treści; 
3) sporządzania oraz opisywania tabel i ilustracji;  
4) sporządzania streszczenia i listy słów kluczowych; 

e) wykorzystania piśmiennictwa oraz materiałów źródłowych, a w szczególności: 
1) zachowania zasad dotyczących praw autorskich i ochrony własności 

intelektualnej; 

2) zachowania standardów dotyczących sposobów tworzenia odnośników oraz 

opisów bibliograficznych. 
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§ 4 

CHARAKTER PRACY DYPLOMOWEJ 

 

1. W przypadku kierunków z obszaru nauk społecznych, praca dyplomowa może być 
opracowaniem o charakterze:  

a) badawczym (np. badania empiryczne o charakterze ilościowym lub jakościowym 
zjawisk i procesów społecznych, wymagających zebrania danych w konkretnych 

obiektach: grupach osób, firmach, instytucjach i urzędach, organizacjach lub 
przedsiębiorstwach); 

b) projektowym (np. projekt organizacji, projekt systemu zarządzania, projekt systemu 
ekonomicznego, projekt systemu informacyjnego dla zarządzania, projekt systemu 
zasilania kapitałowego, projekt pozyskiwania kapitału finansowego, projekt 
infrastruktury lub oprogramowania, projekt systemu zarządzania kryzysowego, 
projekt obiegu informacji w administracji, projekt zabezpieczania danych 

osobowych, projekt systemu dowodzenia w służbach porządku publicznego; projekt 

działań edukacyjnych, edukacyjno-terapeutycznych, resocjalizacyjno–
adaptacyjnych, profilaktycznych i psychoprofilaktycznych); 

c) analitycznym (np. analizy i diagnozy problemów praktycznych w konkretnych 

firmach, instytucjach i urzędach, analizy systemu gospodarczego, systemu 
finansowego, tendencji rynkowych, zarządzania sprzedażą, zarządzania produkcją, 
zarządzania zasobami ludzkimi, systemu administracji publicznej, podatków i opłat 
lokalnych, administrowania nieruchomościami, organizacji sił bezpieczeństwa, 
analizy i diagnozy problemów pedagogicznych/psychologicznych w aspektach 

wychowawczych, edukacyjnych, społecznych, systemowych i profilaktycznych;)  

2. W przypadku kierunków z obszaru nauk technicznych, w szczególności 
inżynierskich, praca dyplomowa może być opracowaniem o charakterze: 

a) projektowym (np. opracowanie projektu, koncepcji systemu technicznego: 

transportowego/ mechanicznego/ logistycznego/ informatycznego 

z wykorzystaniem metod, technik i narzędzi inżynierskich – w tym stworzenie 

programu komputerowego),  

b) analitycznym (np. analiza porównawcza różnych rozwiązań technicznych 
(transportowych/ mechanicznych/ logistycznych/ informatycznych – w tym analiza 

działania programów (software) i rozwiązań sprzętowych (hardware)), 
c) badawczo-wdrożeniowym (np. rozwiązanie problemu technicznego na podstawie 

badań empirycznych o charakterze ilościowym polegających na zebraniu danych 

w konkretnych firmach i stanowiskach pracy). 

3. W przypadku kierunków należących do obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu 
praca dyplomowa:  

a) na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunku „Pielęgniarstwo" jest 

opracowaniem wykorzystującym metodę jakościową analizy (studium) indywidualnego 

przypadku (pacjenta) z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy oraz powinna 

zawierać plan opieki pielęgniarskiej;   
b) na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku „Pielęgniarstwo" może być 

opracowaniem o charakterze: 

1) badawczym (np. badania empiryczne o charakterze ilościowym lub jakościowym 
zjawisk i procesów dotyczących zdrowia i choroby w rzeczywistych instytucjach 

i środowiskach społeczno-medycznych); 

2) projektowym (np. projekt działań pielęgnacyjnych, edukacyjno-terapeutycznych, 

rehabilitacyjnych, promujących zdrowie); 
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3) analitycznym (np. analiza/studium przypadku pielęgnacyjnego/ rehabilitacyjnego, 
opis/studium systemów, organizacji lub instytucji medycznych lub opiekuńczych).    

 

§ 5 

STRUKTURA PRAC DYPLOMOWYCH 

 

1. Struktura pisemnej magisterskiej pracy dyplomowej powinna zawierać następujące 
elementy: 

1) Strona tytułowa (do pobrania ze strony internetowej Uczelni); 

a) Strona tytułowa powinna zawierać tytuł pracy również w języku angielskim; 

b) Strona tytułowa nie powinna zawierać numeru strony; 

2) Strona z dedykacją lub mottem (do decyzji autora); 

3) Spis treści (równoznaczny z planem pracy dyplomowej, sporządzony zachowaniem 

następujących zasad: 
a) rozdział nie może nosić tytułu całej pracy; 

b) w jednym rozdziale nie może znajdować się tylko jeden podrozdział; 
c) spis jest numerowany w systemie „dziesiętnym” za pomocą cyfr arabskich 

i kropki różnicującej poziomy (schemat numerowania spisu treści 
przedstawiono w Tabeli 1 na końcu paragrafu); 

4) Wstęp (zawiera krótkie wprowadzenie w tematykę i cel pracy oraz przedstawienie 
jej struktury); 

5) Tekst główny pracy podzielony na rozdziały i podrozdziały (zależnie od 
charakteru pracy: w pracach empirycznych/badawczych znajdować się ma część 
teoretyczna, metodologiczna i analiza uzyskanych wyników; w każdej z prac jasna 
powinna być metodologia przeprowadzonych badań bądź analiz, cel i dyskusja 

uzyskanych wyników; praca ma opisywać przedmiot badań, efektów/wyników, 
dobór działań/metod służących rozwiązywaniu problemu, wnioski, wskazywać na 

przydatność praktyczną, praca na profilach praktycznych nie może mieć charakteru 
czysto teoretycznego); 

6) Bibliografia (zawiera tylko publikacje lub źródła wykorzystane w pracy, nie 

zawiera tzw. literatury dodatkowej lub uzupełniającej); 
7) Streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (streszczenia 

odpowiadające strukturze pracy, poprzedzone tytułem, słowa kluczowe pod 
streszczeniem);  

8) Spis tabel z podaniem numeru, tytułu i strony (jeżeli są liczne); 
9) Spis ilustracji z podaniem numeru, podpisu i strony (jeżeli są liczne); 
10) Aneks (załączniki). 

 

2. Struktura licencjackiej pracy dyplomowej na kierunku pielęgniarstwo powinna 
zawierać następujące elementy: 

1) Strona tytułowa (do pobrania ze strony internetowej Uczelni); 

2) Spis zawartości (równoznaczny z planem pracy dyplomowej) sporządzony 
w systemie dziesiętnym (Tabela 1); 

3) Wprowadzenie (przedstawienie aktualnego stanu praktyki na podstawie piśmiennictwa fachowego); 

4) Studium przypadku (opis stanu zdrowia i potrzeb pielęgnacyjnych pacjenta oraz 

adekwatnego planu opieki pielęgniarskiej), 
5) Bibliografia (zawiera tylko publikacje lub źródła wykorzystane w pracy, nie 

zawiera tzw. literatury dodatkowej lub uzupełniającej); 
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6) Aneks (zawiera załączniki ze wzorami narzędzi badawczych i dokumentacji 
źródłowej). 

 

3. Struktura licencjackiej pracy dyplomowej na kierunku psychologia powinna 

zawierać następujące elementy: 
1) Strona tytułowa (do pobrania ze strony internetowej Uczelni); 

2) Spis treści (równoznaczny z planem pracy dyplomowej) sporządzony w systemie 

dziesiętnym (Tabela 1); 
3) Wstęp (krótkie wprowadzenie w tematykę i cel pracy oraz przedstawienie jej 

struktury); 

4) Tekst główny pracy podzielony na rozdziały i podrozdziały (zależnie od 
charakteru pracy; w pracach empirycznych/badawczych znajdować się ma część 
teoretyczna, metodologiczna i analiza uzyskanych wyników; w każdej z prac jasna 
powinna być metodologia przeprowadzonych badań bądź analiz, cel i dyskusja 

uzyskanych wyników; praca ma opisywać przedmiot badań, efektów/wyników, 
dobór działań/metod służących rozwiązywaniu problemu, wnioski, wskazywać na 

przydatność praktyczną) 
5) Bibliografia (zawiera tylko publikacje lub źródła wykorzystane w pracy, nie 

zawiera tzw. literatury dodatkowej lub uzupełniającej); 
6) Streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (streszczenia 

odpowiadające strukturze pracy, poprzedzone tytułem, słowa kluczowe pod 
streszczeniem);  

7) Spis tabel, wykresów, ilustracji z podaniem numeru, tytułu i strony (jeżeli są 
liczne); 

8) Aneks (zawiera załączniki ze wzorami autorskich narzędzi badawczych 
i ewentualnej dokumentacji źródłowej). 

 

4. Schemat numeracji spisu treści poszczególnych części pracy:  
 

1. ROZDZIAŁ PIERWSZY  
  1.1. Pierwszy podrozdział  
    1.1.1. Pierwsza cześć 

    1.1.2. Druga cześć 

    1.1.3. Trzecia cześć   
  1.2. Drugi podrozdział  
    1.2.1. Pierwsza cześć 

    1.2.2. Druga cześć 

    1.2.3 Trzecia cześć 

  1.3. Trzeci podrozdział  
    1.3.1. Pierwsza cześć 

    1.3.2. Druga cześć 

    1.3.3. Trzecia cześć 

2. ROZDZIAŁ DRUGI  
… 
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§ 6 

FORMATOWANIE TEKSTU 

 

1. Tekst pracy powinien być podzielony na akapity, stanowiące rozpoznawalne wzrokiem 

jego fragmenty w celu zwiększenia jego czytelności. Akapit, jest podstawową jednostką 
logiczną dłuższego tekstu, składającą się z jednego dłuższego, zwykle złożonego, 
zdania lub wielu zdań stanowiących pewną całość treściową (myśl). Zadaniem akapitu 
jest wyraźne zaznaczenie nowej myśli w bieżącym wątku wypowiedzi pisanej. 

2. Tekst pracy powinien być ułożony tak, aby jedna strona zawierała średnio ok. 1800-

2000 znaków wraz z odstępami (spacjami). Aby uzyskać podobną objętość strony 
należy zastosować następujące zasady formatowania:  

a) tytułu rozdziału – czcionka Times New Roman 14 pkt  bold odstęp po 12 pkt; 
b) tytuł podrozdziału - czcionka Times New Roman 13 pkt  bold odstęp po 6 pkt; 
c) czcionka szeryfowa: np. Times New Roman; 

d) wielkość czcionki: 12 pkt.; 
e) odstępy między wierszami tekstu (interlinia):1,5; 

f) wcięcie akapitu: 1 tabulacja (klawisz <Tab>); 
g) szerokość marginesów: po 2,5 cm od każdej krawędzi; 
h) wyrównanie tekstu: zawsze do lewego marginesu, natomiast wyrównanie do 

prawego marginesu (justowanie) nie jest konieczne, w szczególności nie należy 
justować ostatnich wierszy akapitów oraz wierszy w numerowanych lub 
punktowanych listach, gdyż mogą pojawić się zbyt duże odstępy pomiędzy 
wyrazami; 

i) odstępy między akapitami: pomiędzy akapitami nie jest wymagany odstęp, 
wystarczy zakończenie akapitu klawiszem <Enter>, jednak w uzasadnionych 

przypadkach można zastosować jeden pusty wiersz, jeżeli poprawia to czytelność 
(przejrzystość) tekstu; 

j) odstęp tytułu zasadniczego lub podtytułu od następującego po nim tekstu: jeden 
pusty wiersz, natomiast odstęp tekstu od kolejnego tytułu lub podtytułu dwa puste 
wiersze; 

k) numeracja stron: na dole strony z wyrównaniem do środka. 
 

§ 7 

MATERIAŁ ILUSTRACYJNY I UZUPEŁNIAJĄCY 

 

1. Tablice i tabele:     

a) tabela to zestaw danych liczbowych za opisami tekstowymi, umieszczonych 

w polach zgrupowanych w poziome wiersze i pionowe kolumny, umożliwiający 

szybsze zapoznanie się z danymi oraz ułatwiający ich porównywanie; 

b) tablica to dane tekstowo-liczbowe lub graficzne przedstawione w układzie 
tabelarycznym, pełnią funkcję ilustracyjną, poglądową lub informującą, np. tablice 

matematyczne, tablice geograficzne, tablice statystyczne; 

c) tabele i tablice należy umieszczać w tekście możliwie najbliżej miejsca, gdzie jest 
o nich wzmianka przez odwołanie do numeru; 

d) tabele i tablice należy numerować używając cyfr arabskich, a numeracja ta powinna 
być ciągła dla całej pracy oraz opatrywać tytułami; 

e) numery i tytuły tabel lub tablic należy umieszczać bezpośrednio nad nimi;   
f) pod tabelą lub tablicą należy podać dane identyfikacyjne publikacji lub dokumentu 

źródłowego wraz z numerem strony, z której zaczerpnięto dane (np. Źródło: 
Rocznik statystyczny 2008, s. 213);   
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g) pod tabelą zawierającą wyniki badań autora pracy należy podać informację: 
„Badania własne”, ale gdy dane w wszystkich tabele pochodzą od autora pracy 
i wynika to wyraźnie z tekstu, tę informację można pominąć; 

h) tabele, ich tytuły i informacje pod nimi (źródło, legenda) zaleca się sporządzać 
stosując czcionkę bezszeryfową np. Arial, mniejszą co najmniej o 2 pkt. od czcionki 

tekstu głównego, czyli maksymalnie 10 pkt;  

i) w tabelach nie należy pozostawiać pustych pól przeznaczonych na dane liczbowe 
i w przypadku braku danych należy stosować następujące znaki umowne: 

(-) kreska oznacza, że zjawisko nie występuje; 

(0) zero oznacza, że zjawisko występuje, ale nie zostało zarejestrowane; 
(x) znak „iks” oznacza, że wypełnienie rubryki ze względu na układ tabeli jest 
niemożliwe lub niecelowe; 

j) jeżeli tabela lub tablica nie mieści się na jednej stronie, należy nad wszystkimi jej 

częściami umieszczonymi na stronach następnych powtarzać jej numer oraz tytuł, 
dodając w nawiasie określenie: ciąg dalszy lub skrót cd.; 

k) tabele lub tablice większe od formatu strony, które nie mogą być podzielone, należy 
drukować w postaci wklejek składanych i zamieszczać w aneksie. 

 

2. Ilustracje:        
a) ilustracja to każdy element graficzny dodany do tekstu mający za zadanie go 

uzupełniać, objaśniać albo zdobić.  
b) ze względu na sposób powstawania i powielania ilustracje dzieli się na następujące 

rodzaje: 

1) wykresy (graficzne przedstawienie danych liczbowych); 

2) diagramy i schematy (uproszczona reprezentacja graficzna pomysłów, idei, 
konstrukcji, mechanizmów); 

3) rysunki techniczne (graficzny obraz mechanizmów, konstrukcji, układów 
systemów, itp., dostarczający pełnej informacji o ich działaniu, wykonaniu 
oraz montażu); 

4) reprodukcje z zakresu sztuk plastycznych (obrazy, rysunki, litografie);  

5) fotografie (artystyczne lub dokumentacyjne); 

6) mapy i plany (graficzny obraz jakieś powierzchni przedstawiony na 

płaszczyźnie za pomocą specjalnych symboli); 

7) ryciny (inne elementy graficzne nieposiadające cech wymienionych wyżej 
rodzajów ilustracji). 

c) ilustracje należy umieszczać w tekście możliwie najbliżej miejsca, gdzie jest 
o nich wzmianka; 

d) ilustracje należy numerować używając cyfr arabskich, a numeracja ta powinna 
być ciągła dla całej pracy oraz opatrywać podpisami; 

e) numery i podpisy ilustracji należy umieszczać bezpośrednio nad nimi; 
f) numery i podpisy ilustracji zaleca się sporządzać czcionkę bezszeryfową np. 

Arial, mniejszą co najmniej o 2 pkt. od czcionki tekstu głównego, czyli 

maksymalnie 10 pkt.;  

g) w przypadku występowania kilku rodzajów ilustracji, każdy rodzaj powinien mieć 
własną numerację; 

h) pod ilustracją należy podać dane identyfikacyjne publikacji lub dokumentu 

źródłowego wraz z numerem strony, z której ją zaczerpnięto dane (np. Źródło: 
Encyklopedia Powszechna PWN 2018, s. 113); 
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i) jeżeli autor pracy jest także autorem ilustracji należy to zaznaczyć (np. „Rysunek 

własny”), ale gdy wszystkie ilustracje zostały sporządzone samodzielnie przez 
autora pracy i wynika to wyraźnie z tekstu, ten informację można pominąć;           

j) ilustracje większe od formatu strony, należy drukować w postaci wklejek 
składanych i zamieszczać w aneksie. 

 

3. Aneks (załączniki) 

a) aneks to dodatek, uzupełnienie, załącznik, który stanowi integralną część pracy, 

i znajduje się na samym końcu prac;  

b) aneks może zawierać załączniki którymi są: wzory narzędzi badawczych 

wykorzystywanych do zbierania danych, kwestionariuszy, duże tabele lub ilustracje 
nie mieszczące się w tekście głównym, wydrukowane w postaci wklejek składanych 

np. mapy, schematy; 

c) każdy załącznik w aneksie powinien być ponumerowany, a informację o nim należy 
umieścić w spisie treści. 

 

§ 8 

PRZYPISY  

 

1. Przypisy to krótkie objaśnienia autora odnoszące się̨ do wskazanych wyrazów lub 
fragmentów tekstu. 

2. Przypisy ze względu na treść i charakter dzielą się na: 
a) rzeczowe – objaśniające i komentujące fragmenty tekstu głównego; 
b) słownikowe – podające znaczenie terminów obcojęzycznych, fachowych 

c) przypisy do materiałów źródłowych w szczególności do źródeł prawa: ustaw, rozporządzeń, monitorów itd. – odrębna lista w bibliografii. 
3. W pracach dyplomowych przypisy rzeczowe i słownikowe umieszczane są jako 

przypisy dolne pod kreską, u dołu strony, w której tekście występują odnośniki do nich. 
4. Zaleca się tekst przypisów dolnych wyróżniać czcionką mniejszą o 2 pkt. czyli 10 pkt.  
5. Przypisy dolne kończy się kropką. 
6. Przypisy dolne wiąże się z tekstem głównym za pomocą odnośników, którymi mogą 

być: 
a) liczby zapisane cyframi arabskimi – w całym tekście pracy; 

b) małe litery - w obrębie jednej strony; 

c) znaki umowne (np. gwiazdki) - dla małej liczby, incydentalnych przypisów. 

7. Odnośniki do przypisów dolnych powinny się znajdować przed znakami 
przestankowymi (z wyjątkiem cudzysłowów, nawiasów i pytajników), powyżej linii 
i z prawej strony wskazywanego fragmentu tekstu.  

8. W pracach dyplomowych przypisy dolne nie zawierają opisów bibliograficznych 
publikacji i materiał źródłowych.  

 

§ 9 

OPISY I ODNOŚNIKI BIBLIOGRAFICZNE 

 

1. Opis bibliograficzny to charakterystyka wymieniająca cechy formalne danej publikacji 
lub innego dokumentu, pozwalająca jednoznacznie go zidentyfikować i zawiera co 

najmniej następujące elementy: 

a) Twórca (autor/redaktor albo organizacje/instytucje odpowiedzialne zawartość 
publikacji); 
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b) Tytuł (jest pierwszym elementem opisu bibliograficznego w przypadku 

publikacji anonimowych); 

c) Miejsce publikacji (nazwa i numery czasopisma, a w przypadku książek siedziba 
i nazwa wydawnictwa);  

d) Rok publikacji; 

e) Data dostępu i adres internetowy (w przypadku publikacji dostępnych 
w Internecie). 

2. Istnieje wiele stylów opisów bibliograficznych różniących się interpunkcją i typografią 
w celu odróżnienia lub wyróżnienia jego elementów, a do najczęściej stosowanych 
należą: 

a) styl wymagany przez International Committee of Medical Journal Editors 

(ICMJE) w publikacjach biomedycznych, znany pod nazwami “NML Style” lub 

“Vancouver Style”;  

b) styl zalecany przez American Psychological Association w publikacjach 

z zakresu psychologii i nauk społecznych, znany pod nazwą „APA Style” oraz 

podobne do niego „Harvard referencing” lub „Chicago Style”. 

3. Bibliografia to wykaz (lista) opisów bibliograficznych publikacji i innych dokumentów 
(materiałów źródłowych) z których pochodzą informacje lub cytaty, umieszczana po 

tekście głównym, jako tzw. „bibliografia załącznikowa”. Dla materiałów źródłowych 

nie autorskich ,  w szczególności do źródeł prawa: ustaw, rozporządzeń, monitorów itd. 
sporządzana jest  odrębna lista w bibliografii. 

4. W tekście głównym zamieszcza się tylko odnośniki do bibliografia załącznikowej. 

5. Istnieje wiele sposobów tworzenia odnośników do bibliografii, powiązanych ze stylami 

opisu bibliograficznego, preferowanych w różnych dziedzinach dyscyplinach 
naukowych, ale w pracach dyplomowych dopuszcza się tylko dwa sposoby tworzenia 

odnośników do bibliografii załącznikowej: 
a) „autor i data” (np. style: APA, Harvard, Chicago) – preferowany w naukach 

humanistycznych i społecznych; 

b) „numer kolejny” (np. style: NML, Vancouver) – preferowany w naukach 

medycznych i naukach o zdrowiu; 

6. Sposób „autor i data” polega na tym, że: 
a) w tekście jako odnośnik do bibliografii należy podać nazwisko(a) autora(ów) 

oraz rok publikacji, ujęte w nawiasy (); 
b) pozycje piśmiennictwa w bibliografii załącznikowej są wymienione 

w kolejności alfabetycznej według nazwiska autora(ów), a w opisie 

bibliograficznym rok publikacji umieszczony jest po nazwiskach autora(ów), 

a przed tytułem, zwykle w nawiasie lub wyróżniony wytłuszczeniem, np. 

Nowak S, (2018), Technika pracy umysłowej, Lublin, Innovatio Press; 

c) w przypadku odwoływania się do więcej niż jednej pracy tego samego autora 
należy je rozróżnić dodając litery po roku, np. (Zatońska, 2018a) i (Zatońska, 

2018b); 

d) jeżeli cytuje się dosłownie fragment tekstu, to należy umieść go cudzysłowie i w 

odnośniku podać numery strony, np.  Proces uczenie się można doskonalić 

dzięki „refleksyjnemu i aktywnemu podejściu do samooceny osiągnięć” 
(Nowak, 2019, s.10); 

e) sposób „autor i data” nie wymaga, aby bibliografia załącznikowa była 

numerowana; 

f) sposób „autor i data” pozwala podzielić bibliografię załącznikową na grupy wg 

kryteriów treściowych (tematyki) lub formalnych np. wydawnictwa zwarte 

(książki) i ciągłe (czasopisma).   
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Przykład zastosowania odnośników „autor i data” (tekst i przypisy fikcyjne): 
 

Student powinien zastanowić się, czy inna osoba, czytając jego pracę, mogłaby znaleźć źródła, które cytuje 
(Nowak, 2018). Ponieważ, różne sposoby odwoływania się do literatury, wyglądają podobnie (Zatońska, 2019a), 
jest to raczej złożona umiejętność niż naturalny proces (Tokarz i Kowalski, 2020). Potwierdzają to badania opinii 
studentów dotyczące przyczyn niepowodzeń w procesie dyplomowania (Zatońska 2019b). 
 

Bibliografia: 

 Nowak S, (2018), Technika pracy umysłowej, Lublin, Innovatio Press 

 Tokarz B, Kowalski J, (2020), Doświadczanie trudności w procesie kształcenia w opinii studentów WSEI w 
Lublinie, Nauczanie w Szkolnictwie Wyższym, 25:1, ss. 84-97 

 Zatońska J, (2019a), Umiejętności konieczne dla osiągnięcia sukcesu akademickiego, Lublin, Innovatio 

Press 

 Zatońska J, (2019b), Przyczyny niepowodzeń w procesie kształcenia w opinii studentów WSEI w Lublinie, 

Materiały konferencyjne, [Dostęp: 2021-07-02],  http://www.wsei.lublin.pl/konferencje2019/pedagogika 

http://www.wsei.lublin.pl/konferencje2019/pedagogika
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7. Sposób „numer kolejny” polega na tym, że: 
a. w tekście jako odnośnik należy podać należy podać numer ujęty w nawiasy [] 

wskazujący na pozycję na liście bibliografii załącznikowej uporządkowanej; 

b. pozycje piśmiennictwa w bibliografii załącznikowej są wymienione 
w kolejności odwoływania się (cytowania), zatem pierwsza odnośnik ma numer 

1, drugi 2 i tak dalej, a rok publikacji jest umieszczany na końcu odnośnika 
w przypadku książek, oraz przed numerami tomu, części/wydania i strony 
w przypadku czasopism; 

c. jeżeli odwołanie dotyczy pozycji już wzmiankowanej/cytowanej, w odnośniku 
podaje się numer wskazujący na pozycję na liście bibliografii załącznikowej jej 

pierwszego wzmiankowania/cytowania; 

d. sposób „numer kolejny” nie pozwala podzielić bibliografii załącznikowej na 

grupy wg kryteriów treściowych (tematyki) lub formalnych np. wydawnictwa 

zwarte (książki) i ciągłe (czasopisma), gdyż numeracja odnośników jest ciągła. 
 

Przykład zastosowania odnośników „numer kolejny” (tekst i przypisy fikcyjne): 

Student powinien zastanowić się, czy inna osoba, czytając jego pracę, mogłaby znaleźć źródła, które cytuje [1]. 
Ponieważ, różne sposoby odwoływania się do literatury, wyglądają podobnie [2], jest to raczej złożona 
umiejętność niż naturalny proces [3]. Potwierdzają to badania opinii studentów dotyczące przyczyn 

niepowodzeń w procesie dyplomowania [4]. 

Bibliografia: 

1. Nowak S, Technika pracy umysłowej, Lublin, Innovatio Press, 2018 

2. Zatońska J, Umiejętności konieczne dla osiągnięcia sukcesu akademickiego, Lublin, Innovatio Press, 
2019 

3. Tokarz B, Kowalski J, Doświadczanie trudności w procesie kształcenia w opinii studentów WSEI 
w Lublinie, Nauczanie w Szkolnictwie Wyższym, 2020, 25:1, ss. 84-97 

4. Zatońska J, Przyczyny niepowodzeń w procesie kształcenia w opinii studentów WSEI w Lublinie, 
Materiały konferencyjne 2019, [Dostęp: 2021-07-02],  http://www.wsei.lublin.pl/konferencje2019/pedagogika
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8. Style opisu bibliograficznego i sposoby tworzenia odnośników do bibliografii w pracy 

dyplomowej, zależą od dziedziny nauki, której dotyczy praca, ale muszą być jednolite, 
stosowane konsekwentnie w całej pracy i są ustalane przez dziekana dla danego 

kierunku kształcenia. 

 

§ 10 

WSTĘP I STRESZCZNIE W PRACY DYPLOMOWEJ  

 

1. Wstęp i streszczanie są istotnymi elementami magisterskiej pracy dyplomowej 

świadczącymi o umiejętności syntetycznego, zwięzłego przedstawiania podjętej 
w pracy problematyki, uzyskanych i wyciągniętych wniosków.  

2. Wstęp powinien zawierać: 
a) wprowadzenie w tematykę (o czym jest praca);  

b) uzasadnienie wyboru tematu (dlaczego autor wybrał temat); 
c) Wskazanie celu głównego pracy (bez celów szczegółowych); 
d) Ogólna charakterystyka zastosowanych metod badawczych (jakościowe/ilościowe, 

bez szczegółów dotyczących technik i narzędzi badawczych) 
e) Opis struktury pracy (z jakich części się składa i co zawierają poszczególne części), 

3. Wstęp do pracy dyplomowej powinien mieć objętość od 1 do 2 standardowych stron 

tekstu (ok. 2000-4000 znaków wraz z odstępami). 
4. Streszczenie pracy dyplomowej powinno odzwierciedlać strukturę pracy, 

a w przypadku prac badawczych zawierać następujące, wyróżnione i nazwane części: 
a) Tytuł pracy; 

b) Wprowadzenie; 

c) Cel; 

d) Materiał i metody; 

e) Wyniki; 

f) Wnioski; 

g) Słowa kluczowe (dwa do pięciu słów lub fraz, które wspomagają proces 
wyszukiwania informacji). 

5. Streszczenie pracy dyplomowej powinien mieć objętość od 0,5 do 1 standardowej 

strony tekstu (ok. 1000-2000 znaków wraz z odstępami). 
6. Wstęp i streszczenie nie zawierają przypisów, ani donośników do bibliografii.  

 
 

§ 11 

ZASADY OCENY PRAC DYPLOMOWYCH  

 

1. Ocena prac dyplomowych składa się z ocen cząstkowych następujących obszarów:  
1) Poprawność tematyczna (0-5 pkt.): 

– zgodność tematu z kierunkiem i poziomem studiów; 

– tytuł pracy (precyzyjny, jasny); 
– uzasadnienie wyboru tematu we wstępie; 
2) Poprawność formalna (0-5 pkt.): 

– struktura pracy i spisu treści; 
– formatowanie tekstu; 

– materiał ilustracyjny i uzupełniający (tabele, wykresy, spisy, załączniki); 
3) Poprawność językowa i styl pracy (0-10 pkt.): 

– poprawność gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna;  
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– jasny, uporządkowany i logiczny wywód; 

– argumentowanie i uzasadnienie;  

4) Przegląd i prezentacja aktualnego stanu wiedzy - część teoretyczna pracy (0-20 

pkt.): 

– zgodność z tematem; 

– adekwatność doboru piśmiennictwa (aktualność, kompletność); 
– przepisy rzeczowe i słownikowe (przydatność, celowość); 
– odnośniki do bibliografii załącznikowej (zgodność ze standardem ustalonym dla 

kierunku studiów); 
5) Poprawność metodologiczna – cześć metodologiczna pracy (0-20 pkt.) 

– przedmiot i cel pracy; 

– problemy badawcze i hipotezy;  

– zmienne i ich wskaźniki; 
– metody, techniki i narzędzia badawcze, w tym metody statystycznej analizy 

danych; 

– definicja populacji badanej oraz dobór i charakterystyka próby badanej,  
– czas i miejsce przeprowadzenia badań; 
6) Opis wyników badań własnych – cześć badawcza pracy (0-10 pkt.): 

– konsekwencja i kompletność opisu wyników; 
– interpretacja analiz statystycznych; 

7) Dyskusja i weryfikacja hipotez badawczych (0-10 pkt.): 

– porównanie do innych badań związanych z tematem; 
– interpretacja rozbieżności wyników i/lub falsyfikacji hipotez badawczych; 

8) Zakończenie i wnioski (0-10): 

– wnioski poznawcze i postulatywne; 

– refleksja o stopniu realizacji celu pracy; 

9) Bibliografia (0-5 pkt.): 

– opisy bibliograficzne (zgodność ze standardem ustalonym dla kierunku studiów); 
– poprawność powiązania odnośników w tekście z pozycjami listy bibliografii; 
10)  Streszczenie i słowa kluczowe (0-5 pkt.): 

– informatywność i zwięzłość; 

– struktura; 

– adekwatność słów kluczowych. 
 

2. Ocena prac dyplomowych na kierunku pielęgniarstwo I stopnia składa się z ocen 
cząstkowych następujących obszarów:  
1) Poprawność tematyczna (0-10 pkt.): 

– zgodność tematu z kierunkiem i poziomem studiów; 
– tytuł pracy (precyzyjny, jasny); 
– uzasadnienie wyboru tematu we wstępie; 

2) Poprawność formalna (0-10 pkt.): 

– struktura pracy i spisu treści; 
– formatowanie tekstu; 

– materiał ilustracyjny i uzupełniający (tabele, wykresy, spisy, załączniki); 
3) Poprawność językowa i styl pracy (0-10 pkt.): 

– poprawność gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna;  

4) Przegląd i prezentacja aktualnego stanu praktyki (0-20 pkt.): 

– zgodność z tematem; 
– adekwatność doboru piśmiennictwa fachowego (aktualność, kompletność); 



 

25 

 

– odnośniki do bibliografii załącznikowej (zgodność ze standardem ustalonym dla 

kierunku studiów); 
5) Dokumentacja/opis dokonania technicznego (praktyczna praca dyplomowa) albo 

studium przypadku z planem opieki pielęgniarskiej (praca licencjacka na kierunku 
pielęgniarstw) (0-40 pkt.): 

– kompletność opisu; 

– adekwatność i kompletność planu opieki pielęgniarskiej; 

6) Bibliografia (0-10 pkt.): 

– opisy bibliograficzne (zgodność ze standardem ustalonym dla kierunku 

studiów); 
– poprawność powiązania odnośników w tekście z pozycjami listy bibliografii. 

 

3. Ocena prac dyplomowych na kierunku psychologia I stopnia składa się z ocen 

cząstkowych następujących obszarów:  

1) Poprawność tematyczna (0-10 pkt.): 

– zgodność tematu z kierunkiem i poziomem studiów,  
– tytuł pracy (precyzyjny, jasny); 
– uzasadnienie wyboru tematu we wstępie; 
2) Poprawność formalna (0-10 pkt.): 

– struktura pracy i spisu treści; 
– formatowanie tekstu; 

– materiał ilustracyjny i uzupełniający (tabele, wykresy, spisy, załączniki); 
3) Poprawność językowa i styl pracy (0-10 pkt.): 

– poprawność gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna; 

4) Przegląd i prezentacja aktualnego stanu praktyki/wiedzy na podstawie literatury 

fachowej/naukowej (0-20 pkt.): 

– zgodność z tematem; 
– adekwatność doboru piśmiennictwa (aktualność, kompletność); 
– odnośniki do bibliografii załącznikowej (zgodność ze standardem ustalonym dla 

kierunku studiów); 
5) Dokumentacja/opis dokonania projektowego/ badania pilotażowgo (0-40 pkt.): 

– adekwatność opisu; 

– kompletność opisu; 

6) Bibliografia (0-10 pkt.): 

– opisy bibliograficzne (zgodność ze standardem ustalonym dla kierunku studiów); 
– poprawność powiązania odnośników w tekście z pozycjami listy bibliografii. 

 

4. Promotor i recenzent uwzględniają wyniki analizy z Jednolitego Systemu 
Antyplagiatowego do oceny zachowania zasad dotyczących praw autorskich 
i praw pokrewnych i odnotowuje ten fakt w formularzy oceny pracy dyplomowej, 

w szczególności w odniesieniu do obszarów:  
a) Przegląd i prezentacja aktualnego stanu wiedzy; 
b) Bibliografia. 

5. Maksymalna liczba punktów z obszarów oceny pracy dyplomowej wynosi 100 pkt.  
6. Ostateczne oceny z pracy dyplomowej wystawiane jest przez promotora i recenzenta 

zgodnie z zasadą: 
– 0 - 50 pkt. - niedostateczna;  

– 51 - 60 pkt. - dostateczna;  

– 61 - 70 pkt. - dostateczna plus;  

– 71 - 80 pkt.- dobra;  
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– 81 - 90 pkt. - dobra plus;  

– 91 – 100 pkt. - bardzo dobra. 

 

7. Oceny skrajne z każdego z obszarów oraz skrajne oceny końcowe (niedostateczna i 
bardzo dobra) promotor i recenzent muszą uzasadnić w uwagach do recenzji. 
 

§ 12 

WYMOGI TECHNICZNE  

 

1. Wersja elektroniczna pracy dyplomowej powinna być sporządzona w otwartym 
(nieszyfrowanym i niezabezpieczonym przed kopiowaniem) pliku w formacie PDF. 

Plik powinien być opisany następującymi danymi w sekwencji: 

a) Nazwisko i imię; 

b) Numer albumu; 

c) Rok obrony. 

2. Wersja drukowana pracy dyplomowej musi być sporządzona z wykorzystaniem wersji 

elektronicznej, o której mowa wyżej, tak aby ich zawartości (treści) były identyczne,  

a stwierdzenie rozbieżności może być przesłanką do wstrzymania procesu 

dyplomowania, do czasu wyjaśnienia sytuacji.  
3. Wersja drukowana pracy dyplomowej powinna byś sporządzana w formacie A4, 

drukiem dwustronnym, w miękkiej oprawie, na papierze kserograficznym lub na 
papierze do drukarek laserowych o gramaturze 80g/m2.  

4. Do egzemplarza składanego w dziekanacie należy dołączyć podpisane oświadczenie 
o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wzór stanowi załącznik Nr 2 do 

Regulaminu), które musi być w formie skanu wklejone jako ostatnia strona pracy 

w wersji elektronicznej. 
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Załącznik nr 2  

do Regulaminu egzaminów dyplomowych (wymagających przygotowania prac dyplomowych)  
w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie  

 

OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM WYKONANIU PRACY DYPLOMOWEJ  
 

Nazwisko i imię: ……………………………. 
Wydział: …………………………………….. 
Kierunek: …………………………………… 

Numer albumu: …………………………….. 
 

 

Niniejszym oświadczam, że: praca dyplomowa pt.: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

a) została przygotowana przeze mnie samodzielnie1); 

b) nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) oraz dóbr osobistych 
chronionych prawem; 

c) nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem w sposób niedozwolony; 
d) nie była podstawą nadania dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego, ani mnie 

ani innej osobie; 

e) wersja elektroniczna jest identyczna w treści z załączoną wersją drukowaną. 
 

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.) Uczelni 
przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej, zaś jeżeli Uczelnia nie 
opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony, autor może ją opublikować, 
chyba że praca jest częścią utworu zbiorowego. W związku z powyższym oświadczam, że 
w ciągu 6 miesięcy od daty obrony nie będę publikować pracy dyplomowej bez zgody Uczelni. 

 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwych 
oświadczeń na podstawie art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny  (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 1138).  

 

 

Lublin, dnia ………………                                                   ………………..………………… 

 

    (czytelny podpis) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1) uwzględniając wkład merytoryczny promotora (w ramach prowadzonego seminarium dyplomowego). 
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Załącznik Nr 2  

do Zarządzenia Rektora Nr 49/2021/2022 z dnia 09.08.2022r.  

w sprawie zasad dyplomowania w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie  

 

 

 

REGULAMIN EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH 

(WYMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIA ZAGADNIEŃ I ZADAŃ 
EGZAMINACYJNYCH) W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII I INNOWACJI W 

LUBINIE 

 

§ 1 

DEFINICJE 

1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 
a) Ustawa – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.); 
b) Uczelnia –Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; 
c) Zagadnienie/zadanie egzaminacyjne – element procesu dyplomowania na studiach 

pierwszego stopnia, za wyjątkiem studiów pierwszego stopnia na kierunku 
„Pielęgniarstwo” i „Psychologia”; zagadnienie/zadanie służące ocenie ogólnej wiedzy 
i/lub umiejętności studenta, związanymi ze studiami na danym kierunku, profilu i 

specjalności oraz uzyskiwanymi kwalifikacjami zawodowymi; 
d) Egzamin dyplomowy – egzamin przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi 

w niniejszym regulaminie, stanowiący końcowy warunek ukończenia studiów i 
uzyskania dyplomu ukończenia studiów; 

e) Egzaminator – nauczyciel akademicki posiadający co najmniej tytuł zawodowy 
magistra lub równorzędny (np. lekarza) z dziedziny nauk, w której mieści się dany 
kierunek kształcenia, który uczestniczy w egzaminie dyplomowym na studiach 
pierwszego stopnia; 

f) Absolwent – osoba, która zdała egzamin dyplomowy i uzyskała dyplom ukończenia 
studiów; 

g) Dyplomowa Komisja Egzaminacyjna – komisja powołana przez dziekana do 

przeprowadzania egzaminu dyplomowego; 

h) Informatycznego Systemu Obsługi Studiów – (ISOS) intranetowa platforma Uczelni 

służąca obsłudze studentów w trakcie trwania studiów (tzw. „wirtualny dziekanat”); 
i) Studia dualne – studia o profilu praktycznym prowadzone z udziałem pracodawcy. 

 

§ 2  

ZASADY OGÓLNE 

 
1. Na studiach pierwszego stopnia, za wyjątkiem studiów pierwszego stopnia na kierunku 

„Pielęgniarstwo” i „Psychologia” seminarium dyplomowe odbywa się w formie zajęć, 
które przygotowują studentów do egzaminu dyplomowego, które służą opracowaniu 
wybranego zagadnienia egzaminacyjnego oraz zapoznaniu się z pulą zagadnień/zadań, 
z których w trakcie egzaminu dyplomowego zostaną wylosowane zagadania/zadania 
egzaminacyjne.  

2. Seminarium dyplomowe prowadzą nauczyciele, reprezentujący dziedzinę nauki lub 
praktyki, w której mieści się dany kierunek kształcenia. 

 



 

29 

 

§ 3 

ZAGADNIENIA I ZADANIA EGZAMINACYJNE 

 

1. Zagadnienia i zadania egzaminacyjne są elementami procesu dyplomowania wyłącznie 
na studiach pierwszego stopnia, za wyjątkiem studiów pierwszego stopnia na kierunku 
„Pielęgniarstwo” i „Psychologia”. 

2. Zagadnienia i zadania egzaminacyjne służą ocenie ogólnej wiedzy i umiejętności 
studenta związanymi ze studiami na danym kierunku, profilu i specjalności oraz 
uzyskiwanymi kwalifikacjami zawodowymi.  

3. W trakcie egzaminu dyplomowego student przedstawia jedno wybrane 

zagadanie/zadanie przygotowane, w trakcie seminarium dyplomowego oraz 

omawia/realizuje dwa zagadnienia/zadania wylosowane z puli 80-100 

zagadnień/zadań egzaminacyjnych, które zostały mu podane do wiadomości w 
trakcie seminarium dyplomowego.  

4. Pula zagadnień/zadań egzaminacyjnych jest ustalana przez koordynatora kierunku, 

a następnie weryfikowane przez Wydziałową Komisję ds. Programów Nauczania 
i Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz zatwierdzana przez Dziekana Wydziału. 

5. Na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w tym również na studiach 

realizowanych w systemie dualnym wybrane zagadnienie egzaminacyjne, 

przygotowane w trakcie seminarium dyplomowego powinno mieć charakter: 
a) projektowy (opis zaplanowanych działań mających na celu poprawę sytuacji), 
b) analityczno-prognostyczny (studium przypadku, raport z praktyki), 

c) wdrożeniowy (opis rozwiązania problemu praktycznego/technicznego). 
6. Wybrane zagadnienie egzaminacyjne, przygotowane w trakcie seminarium 

dyplomowego na studiach inżynierskich, powinno wykorzystywać metody 
inżynierskie. 

7. Wybrane zagadnienie egzaminacyjne, przygotowane w trakcie seminarium 

dyplomowego, może mieć formę prezentacji multimedialnej. 
8. Sposób omówienia zagadnień egzaminacyjnych albo realizacji zadań egzaminacyjnych 

losowanych w trakcie egzaminu dyplomowego jest przedmiotem zajęć w trakcie 
seminarium dyplomowego, prowadzonego przez osoby reprezentujące dyscypliny 
przypisane danemu kierunkowi kształcenia. 

 

§ 4 

ZASADY DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

 

Na studiach pierwszego stopnia, za wyjątkiem studiów pierwszego stopnia na kierunku 
„Pielęgniarstwo” i „Psychologia” decyzję o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego 
podejmuje Dziekan pod warunkiem zaliczania przez studenta wszystkich 

przedmiotów/modułów i praktyk zawodowych oraz uzyskaniu wymaganej w programie 

studiów liczby punktów ECTS. 
 

§ 5 

EGZAMIN DYPLOMOWY  

 

1. Egzamin dyplomowy stanowi podsumowanie studiów i jest końcowym warunkiem ich 
ukończenia oraz uzyskania dyplomu. 

2. Egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia, za wyjątkiem studiów 
pierwszego stopnia na kierunku „Pielęgniarstwo” i „Psychologia” odbywa się przed 
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Dyplomową Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Dziekana, składającą się 
z trzech osób, tj. z przewodniczącego komisji i dwóch egzaminatorów, z tym, że:  

a) na studiach o profilu praktycznym co najmniej jeden członek Komisji 
powinien być praktykiem w zakresie zgodnym z kierunkiem studiów; 

b) na studiach dualnych co najmniej jeden członek Komisji powinien być 
przedstawicielem pracodawcy, praktykiem w zakresie zgodnym 

z kierunkiem studiów; 
3. Przewodniczącym Dyplomowej Komisji Egzaminacyjnej jest Dziekan lub wyznaczony 

przez niego nauczyciel akademicki, który posiada co najmniej stopień doktora. 
4. Termin egzaminu dyplomowego ustala Dziekan najpóźniej na 14 dni przed jego datą. 
5. W trakcie egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia, z wyjątkiem 

kierunku Pielęgniarstwo” i „Psychologia", student: 
a) przedstawia wybrane i przygotowane w trakcie seminarium dyplomowego 

zagadnienie/zadanie egzaminacyjne; 

b) omawia /realizuje dwa zagadnienia/zadania wylosowane z puli 80-100 

zagadnień/zadań egzaminacyjnych, które zostały mu podane do 
wiadomości w trakcie seminarium dyplomowego. 

6. Dyplomowa Komisja Egzaminacyjna dokonuje ocen w skali liczbowej: 2,0 - 3,0 - 3,5 

- 4,0 - 4,5 – 5,0.  

7. Dyplomowa Komisja Egzaminacyjna oblicza: 

a) wynik egzaminu dyplomowego, którym jest średnia z ocen wystawionych 
w trakcie egzaminu; 

b) wynik ukończenia studiów, którym jest na studiach pierwszego stopnia, 

z wyłączeniem studiów na kierunku Pielęgniarstwo" i „Psychologia” : suma 
3/4 średniej ocen z ocen uzyskanych w trakcie studiów; 1/4 wyniku egzaminu 
dyplomowego (średniej z ocen wystawionych w trakcie egzaminu). 

8. Dyplomowa Komisja Egzaminacyjna ustala słowny zapis wyniku egzaminu 
dyplomowego oraz wyniku ukończenia studiów według skali ustalonej w Regulaminie 
Studiów. 

9. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co 
najmniej dostatecznym. 

10. Dyplomowa Komisja Egzaminacyjna sporządza z przebiegu egzaminu dyplomowego 
protokół zawierający  w szczególności:   

a) skład dyplomowej komisji egzaminacyjnej;  

b) średnią ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w czasie studiów;  
c) treść poszczególnych zagadnień i zadań egzaminacyjnych oraz ich oceny;   

d) ocenę egzaminu dyplomowego będącą średnią arytmetyczną ocen uzyskanych 
za poszczególne pytania lub zadania egzaminacyjne;  

e) ostateczny wynik studiów.  
11. Protokół egzaminu dyplomowego umieszczany jest w teczce akt osobowych studenta. 

12. W przypadku uzyskania przez studenta oceny negatywnej na egzaminie Dziekan 

podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów albo na wniosek studenta, decyzję 
o powtarzaniu ostatniego semestru studiów.  

13. Na dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów 
wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:  

 do 3,24 – dostateczny;          

 od 3,25 do 3,74 – dostateczny plus(3+);     

 od 3,75 do 4,24 – dobry;          

 od 4,25 do 4,74 – dobry plus(4+);    

 od 4,75 do 5,00 – bardzo dobry;    
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§ 6 

ZASADY PRZEPROWADZANIA ZDALNEGO EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

 

1. W okresie zawieszenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w siedzibie Uczelni, a także 
na wniosek Studenta i za zgodą Dziekana, w wyjątkowych, indywidualnych 
okolicznościach egzaminy dyplomowe mogą odbywać się z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość w ramach synchronicznego kontaktu, w którym 
student oraz Komisja Egzaminacyjna uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, 
ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej, przy 

wykorzystaniu aplikacji/ narzędzi oficjalnie używanych w Uczelni (zdalny egzamin 

dyplomowy).  

2. Przebieg zdalnego egzaminu dyplomowego musi być rejestrowany i archiwizowany.  
3. Przystępujący do egzaminu student oraz członkowie Komisji Egzaminacyjnej, 

zobowiązani są do posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia, 
wyposażonego w mikrofon i kamerę, pozwalającego na dwukierunkowy przekaz audio 
i wideo w czasie rzeczywistym, połączonego z Internetem, a także posiadać dostęp do 
aplikacji realizującej wideokonferencję oraz znajomość jej obsługi. 

4. Dziekan Wydziału organizuje zdalne egzaminy dyplomowe oraz ponosi 

odpowiedzialność za ich przebieg i zgodność z obowiązującymi przepisami. 
5. Udział w zdalnym egzaminie dyplomowym jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na 

możliwość rejestracji jego przebiegu z udziałem studenta oraz wszystkich członków 
Komisji Egzaminacyjnej.  

6. W przypadku przeprowadzania zdalnego egzaminu dyplomowego, stosuje się 
odpowiednio postanowienia znajdujące się w § 5.  

 

§ 7 

1. Warunkiem wyznaczenia terminu zdalnego egzaminu dyplomowego, jest spełnienie 
warunków, o których mowa w § 4.  

2. Dziekan Wydziału podejmując decyzję o przeprowadzeniu zdalnego egzaminu 
dyplomowego, wyznacza termin egzaminu dyplomowego (datę, godzinę) oraz 
powołuje Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, 
zgodnie z procedurami obowiązującymi na Wydziale. 

3. Wyznaczony pracownik Dziekanatu informuje studenta o wyznaczonym terminie 

(dacie i godzinie) zdalnego egzaminu dyplomowego, a harmonogram zdalnych 

egzaminów dyplomowych umieszcza w Informatycznym Systemie Obsługi Studiów – 

(ISOS). 

4. Dziekan Wydziału w porozumieniu z Dyrektorem Centrum Informatycznego wyznacza 
pracownika do pełnienia funkcji wsparcia technicznego dla Przewodniczącego Komisji 
Egzaminacyjnej w zakresie obsługi sprzętu i aplikacji wideokonferencyjnej dla 
prawidłowego przebiegu egzaminu. 

 

§ 8 

1. W wyznaczonym terminie egzaminu Przewodniczący Komisji inicjuje połączenie 
członków Komisji i studenta w aplikacji wideokonferencji. Od momentu nawiązania 
połączenia rozpoczyna się protokołowanie. 

2. Przewodniczący Komisji ma możliwość rejestracji przebiegu egzaminu dyplomowego. 
Pozostałym członkom Komisji oraz studentowi zabrania się rejestracji przebiegu 
egzaminu dyplomowego, zarówno przez aplikację wideokonferencji jak i innymi 
środkami technicznymi. 
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3. Podczas egzaminu dyplomowego muszą być włączone kamery i mikrofony wszystkich 
osób uczestniczących w egzaminie, tj. studenta oraz członków Komisji.  

4. Przed przystąpieniem do merytorycznej części egzaminu Przewodniczący Komisji: 
a) przedstawia członków Komisji; 
b) weryfikuje tożsamość Studenta, który obowiązany jest okazać dokument 

tożsamości; 
c) informuje studenta o zakazie korzystania w czasie egzaminu z zewnętrznych 

źródeł wiedzy (książek, podręczników, pomocy naukowych, urządzeń, pomocy 
osób trzecich itp.); 

d) wyjaśnia studentowi kwestie techniczne związane z przebiegiem egzaminu; 
e) informuje studenta, że podczas trwania egzaminu student musi być cały czas 

widziany i słyszany, 
f) informuje studenta o przysługującym mu w trakcie egzaminu krótkim czasie na 

przygotowanie się do odpowiedzi na zadawane zadania i zagadnienia 
egzaminacyjne  i obowiązku znajdowania się w tym czasie w zasięgu kamery; 

g) podaje konsekwencje przerwania wideokonferencji (utraty połączenia) przed jej 

zakończeniem; 
h) na polecenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej student zdający 

egzamin, zobowiązany jest do udostępnienia, za pomocą kamery w swoim 
urządzeniu, pomieszczenia, w którym się znajduje podczas egzaminu 
dyplomowego. 

5. Podczas egzaminu niedopuszczalne jest uruchamianie przez Studenta aplikacji 

ułatwiających odpowiedzi na pytania, zabronione jest używanie dodatkowego 
oprogramowania modyfikującego obraz, w tym narzędzi służących do modyfikacji tła 
lub dodawania efektów.  

6. Student udostępnia cały pulpit swojego komputera członkom Komisji. Prezentowany 
podczas prezentacji pulpit powinien być jedynym ekranem dostępnym studentowi 
podczas egzaminu.  

7. Student powinien siedzieć naprzeciwko kamery tak, aby jego twarz zajmowała co 
najmniej 40% obszaru obejmowanego przez kamerę i przez cały czas egzaminu patrzeć 
w kierunku ekranu. 

8. Nieprzestrzeganie przez Studenta zasad, o których mowa ust. 5 - 7, może stanowić 
podstawę do przerwania i anulowania egzaminu dyplomowego przez 
Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej. 

9. Po przeprowadzeniu wszystkich przewidzianych części egzaminu dyplomowego 
i udzieleniu wszystkich odpowiedzi przez zdającego zdalny egzamin dyplomowy, 
Przewodniczący Komisji informuje o zakończeniu egzaminu oraz prosi Studenta 
o zakończenie łączności z Komisją, czym kończy się część jawna egzaminu 
dyplomowego. 

10. Członkowie Komisji w części niejawnej egzaminu dyplomowego, tj. z wyłączeniem 
egzaminowanego studenta, ustalają oceny egzaminu dyplomowego oraz ostateczny 
wynik studiów. 

11. Po zakończeniu części niejawnej Przewodniczący Komisji ponownie nawiązuje 
połączenie ze Studentem i ogłasza wyniki egzaminu i ogłasza decyzję o nadaniu 
właściwego tytułu zawodowego. 

 

 

§ 9 

1. Jeżeli Przewodniczący Komisji stwierdzi niesamodzielność zdającego w trakcie 
zdalnego egzaminu dyplomowego, w szczególności: korzystanie z niedozwolonych 
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materiałów, urządzeń, metod i środków, student otrzymuje ocenę negatywną 
z egzaminu dyplomowego. 

2. Jeżeli w trakcie egzaminu dojdzie do przerwania połączenia pomiędzy członkami 
Komisji albo pomiędzy Komisją a studentem zdającym egzamin, Przewodniczący 
Komisji lub osoba odpowiedzialna za wsparcie techniczne podejmuje próbę jego 
ponownego nawiązania, przy czym próba podejmowana jest maksymalnie trzykrotnie 
w okresie 15 minut. 

3. W przypadku braku możliwości nawiązania ponownego połączenia ze wszystkimi 
uczestnikami egzaminu dyplomowego Przewodniczący Komisji podejmuje decyzję czy 
przebieg egzaminu do momentu utraty połączenia pozwala ocenić egzamin i ustala: 

a) zakończenie egzaminu i wystawienie oceny; 
b) konieczność powtórzenia egzaminu w terminie dodatkowym. 

4. Utratę połączenia, przerwanie egzaminu oraz decyzję o jego powtórzeniu odnotowuje 
się w protokole egzaminu. 

 

§ 10 

1. W przypadku uzyskania przez studenta oceny negatywnej na zdalnym egzaminie 

dyplomowym, powtórny egzamin dyplomowy odbywa się w siedzibie Uczelni 
2. Na uzasadniony wniosek studenta, za zgodą Dziekana powtórny egzamin dyplomowy, 

może odbyć się z wykorzystaniem technologii informatycznych. 
 

§ 11 

DOKUMNETOWANIE PROCESU DYPLOMOWANIA 

 

1. Niezwłocznie po przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego Przewodniczący Komisji 
drukuje i podpisuje protokół z egzaminu, a następnie składa we właściwym 
Dziekanacie, gdzie podpisują go pozostali członkowie Komisji. 

2. Przewodniczący Komisji odpowiedzialny jest za zwrot protokołu do Dziekanatu, 
powiadomienie członków Komisji o jego złożeniu i uzyskanie podpisów pozostałych 
członków Komisji. 

3. Protokół egzaminu dyplomowego umieszczany jest w teczce akt osobowych studenta. 
 

§ 12 

ZASADY WYDAWNIA DYPLOMU 

 

1. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego, wyznaczony pracownik 

Dziekanatu, przygotowuje dyplom ukończenia studiów wyższych zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, student odbiera dyplom ukończenia 
studiów wyższych osobiście we właściwym Dziekanacie lub wyznaczonym na Uczelni 
punkcie w wyznaczonym terminie. 
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