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ZARZĄDZENIE NR 37 z dnia 15.05.2020 r. 

DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 

 

 
w sprawie: organizacji i przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w roku akademickim 

2019/2020 

 

 

Na podstawie § 49 pkt 3 Statutu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 

Kościuszki zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Egzaminy dyplomowe przeprowadza się w terminach określonych w rozkazie  nr 119 

Rektora-Komendanta z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie harmonogramu roku 

akademickiego 2019/2020. 

2. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie: 

1) wymaganej liczby punktów ECTS określonej planem studiów; 

2) pozytywnych ocen z przedmiotów i praktyk; 

3) pozytywnych ocen za pracę dyplomową, wystawionych przez promotora  

i recenzenta – w przypadku, gdy jest ona przewidziana w programie studiów. 

3. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest uregulować 

wszystkie zobowiązania wobec Akademii. 

 

§ 2 

1. Wykaz studentów dopuszczonych do egzaminu dyplomowego podaje się do publicznej 

wiadomości co najmniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem tego egzaminu w formie 

harmonogramu pracy komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, zawierającego 

następujące informacje: 

1) skład komisji egzaminacyjnej; 

2) datę obrony; 

3) wykaz egzaminowanych studentów. 

2. Każdy harmonogram pracy komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego  

w określonym terminie stanowi integralną częścią niniejszego zarządzenia, jako jego 

załącznik. 

 

§ 3 

1. Egzamin dyplomowy studenta przeprowadza komisja w składzie od 3 do 5 członków 

komisji. 

2. Do składu komisji jako pełnoprawnego członka włącza się promotora pracy dyplomowej. 

3. Przewodniczącym komisji jest dziekan, prodziekan lub inny wyznaczony nauczyciel 
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akademicki. 

4. W egzaminie dyplomowym mogą również uczestniczyć: Rektor, prorektorzy, dziekan, 

prodziekani oraz zaproszeni przedstawiciele innych instytucji. Osoby te nie wchodzą  

w skład komisji. 

 

§ 4 

1. Do głównych zadań komisji należy: 

1) przeprowadzenie oraz ocenienie egzaminu dyplomowego; 

2) ustalenie wyniku ukończenia studiów oraz tytułu zawodowego; 

3) ustosunkowanie się do pracy dyplomowej studenta, który otrzymał z egzaminu 

dyplomowego ocenę niedostateczną (ocenienie, czy student może być dopuszczony do 

powtórnego egzaminu dyplomowego z tą samą pracą dyplomową, czy też ma ją 

poprawić, względnie wykonać pracę dyplomową na inny temat) – w przypadku, gdy 

praca dyplomowa jest przewidziana w programie studiów. 

2. Egzamin dyplomowy powinien wykazać, że student w szczególności: 

1) samodzielnie identyfikuje problemy postawione w zadanych pytaniach; 

2) potrafi wyczerpująco i przekonująco przedstawić odpowiedzi na pytania z obszaru 

tematycznego pracy dyplomowej, posługując się przy tym wiadomościami z literatury, 

wiedzą z zakresu kierunku studiów i specjalności kształcenia, jak i sądami własnymi; 

3) prowadzi wywód logicznie; 

4) potrafi przedstawić narzędzia badawcze wykorzystywane w procesie empirycznym, 

udokumentować otrzymane wyniki i je zinterpretować; 

5) posługuje się jasnym i precyzyjnym językiem. 

 

§ 5 

1. Egzamin dyplomowy w formie ustnej przeprowadzany jest na posiedzeniu komisji. Student,  

przedstawia autoreferat z pracy dyplomowej. Po zakończeniu referowania odpowiada na 

pytania dotyczące treści autoreferatu oraz na trzy pytania egzaminacyjne. Pytania 

egzaminacyjne powinny dotyczyć zagadnień wchodzących w zakres kierunku studiów, na 

którym student studiował (dwa w zakresie wiedzy podstawowej i kierunkowej, jedno – 

specjalnościowej). 

2. Egzamin dyplomowy w formie ustnej w przypadku studiów pierwszego stopnia 

przeprowadzany jest na posiedzeniu komisji. Student odpowiada na dwa pytania 

egzaminacyjne, które powinny dotyczyć zagadnień wchodzących w zakres kierunku 

studiów, na którym student studiował (jedno w zakresie wiedzy podstawowej i 

kierunkowej). 

3. Pytania studentowi mogą zadawać także inne osoby biorące udział w egzaminie 

dyplomowym, o których mowa w § 55 ust. 2 i 5. 

4. Ustalenie oceny z egzaminu dyplomowego oraz ostatecznego wyniku studiów (OWS) 

odbywa się na niejawnym posiedzeniu komisji. Ocena z egzaminu dyplomowego  

i OWS podawane są – przez przewodniczącego komisji – do wiadomości studentowi w tym 

samym dniu, w którym odbył się egzamin dyplomowy. 

5. Zasady obliczania oceny z egzaminu dyplomowego szczegółowo określa Regulamin 

Studiów Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. 
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§ 6 

Promotor (opiekun seminarium dyplomowego) może podczas egzaminu dyplomowego 

zaproponować komisji egzaminu dyplomowego prowadzone przez siebie prace dyplomowe  

do konkursu prac dyplomowych na Wydziale Zarządzania, zgodnie z § 4, ust. 1 Regulaminu 

konkursu prac dyplomowych na Wydziale Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki. W takiej sytuacji obowiązkiem przewodniczącego komisji 

egzaminu dyplomowego jest sporządzić na podstawie opinii promotora krótkie uzasadnienie 

wniosku na protokole z egzaminu dyplomowego. 

 

§ 7 

Inne kwestie nieujęte w niniejszym zarządzeniu w odniesieniu do egzaminu dyplomowego  

i procesu dyplomowania regulują następujące dokumenty: 

1) Regulamin Studiów Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 

Kościuszki; 

2) Zasady redagowania i oceniania prac dyplomowych oraz tryb przeprowadzenia 

egzaminu dyplomowego; 

3) Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Wojsk Lądowych 

imienia generała Tadeusza Kościuszki. 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

             

 

DZIEKAN 

WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 

 

/…/ 

ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:  

- pracownicy Wydziału Zarządzania 

- Dziekanat 

 


