
 

EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU LOGISTYKA I SPEDYCJA STUDIA 

I STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 

 

1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie wszystkich 

zakładanych efektów uczenia się wynikających z programu studiów oraz przewidzianych 

praktyk, 

2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją, której skład ustala Dyrektor Instytutu 

3. Sekretariat Instytutu informuje dyplomanta oraz członków komisji egzaminacyjnej  

o terminie egzaminu dyplomowego nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem 

dyplomowym. 

4. Egzamin dyplomowy jest egzaminem pisemnym i stanowi sprawdzian osiągniętych przez 

studenta efektów uczenia się związanych z kierunkiem studiów.  

5. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej. 

6. Część jawna składa się z odpowiedzi pisemnej na 5 wylosowanych przez każdego 

studenta indywidualnych pytań. Losowanie odbywa się na sali egzaminacyjnej 

w obecności komisji. Pytania dotyczą treści kształcenia związanych z kierunkiem 

studiów a egzamin trwa 90 minut  

7. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej Przewodniczący Komisji przeprowadza 

weryfikację tożsamości zdających 

8. W części niejawnej komisja uzgadnia i ustala: 

• ocenę z egzaminu dyplomowego, 

• ocenę na dyplomie.  

9. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, w którym wpisuje się zadane pytania  

i oceny z egzaminu dyplomowego. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego 

oraz członków komisji. Protokół oraz odpowiedzi na pytania studenta są archiwizowane 

10. Ocenę z egzaminu dyplomowego ustala się na podstawie średniej ocen uzyskanych  

z odpowiedzi pisemnych na wylosowane pytania zaokrąglonej do dwóch miejsc po 

przecinku, przy czym każde pytanie oceniane jest indywidualnie w skali od 2.0 do 5.0 

11. Za poprawne wypełnienie protokołu egzaminacyjnego odpowiedzialny jest 

przewodniczący komisji egzaminacyjnej.  



12. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub 

nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, 

Dyrektor Instytutu wyznacza drugi termin, jako ostateczny. 

13. Drugi egzamin nie może się odbyć wcześniej niż po upływie 14 dni  

14. W przypadku uzyskania oceny negatywnej z egzaminu dyplomowego w drugim terminie, 

student zostaje skreślony z listy studentów. 

15. Decyzja komisji jest ostateczna. 

16. Ukończenie studiów następuje po zdaniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co 

najmniej dostatecznym. 

17. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów (ocena na dyplomie) są: 

•  średnia arytmetyczna z ocen z przedmiotów objętych planem studiów (A), 

•  ocena z egzaminu dyplomowego (B). 

18. Ostateczną ocenę studiów wyznacza się wg następującego wzoru:  

0,6 A + 0,4 B  

19. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ocenę na podstawie ostatecznej oceny 

studiów zgodnie z zasadą: 

• od 4,51 bardzo dobry; 

• od 4,26 dobry plus; 

• od 3,76 dobry; 

• od 3,26 dostateczny plus; 

• od 3,00 dostateczny. 

20. Dokumentacja egzaminu dyplomowego, zostaje przekazana przez przewodniczącego 

komisji egzaminacyjnej do DOS po jego zakończeniu. 

21. Pozostałe kwestie dot. dyplomowania uwzględnia regulamin studiów oraz zarządzenie nr 

29/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. 

Bronisława Markiewicza w Jarosławiu  
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