VIII. EGZAMIN DYPLOMOWY
§43
1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
1) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych
w planie studiów,
2) zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych planem studiów,
3) uzyskanie ocen co najmniej dostatecznych z pracy dyplomowej.
2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana
w skład której wchodzą: przewodniczący oraz opiekun pracy i ręce
3. Przewodniczącym komisji egzaminu dyplomowego może być profesor
docent lub doktor habilitowany zatrudniony w Politechnice Poznańskiej
4. Jeśli praca dyplomowa była wykonywana w określonym zakładzie pracy.
bądź temat jej był ściśle związany z potrzebami zakładu, dziekan może
powołać w skład komisji przedstawiciela tego zakładu.
5. Egzamin dyplomowy winien odbyć się w terminie nie przekraczającym
3 miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej, a w przypadku, o którym
mowa w § 4 l ust. 2 - nie przekraczającym l miesiąca
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§ 44
Do egzaminu dyplomowego student przystępuje po złożeniu w dziekanacie lub
przekazaniu komisji egzaminacyjnej legitymacji studenckiej, bądź dokumentu
stwierdzającego fakt jej zagubienia
Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
Egzamin rozpoczyna się omówieniem przez studenta pracy dyplomowej.
Po dyskusji nad pracą dyplomową student odpowiada na co najmniej trzy pytania.
Odpowiedzi na pytania powinny wykazać wiedzę studenta z danego kierunku studiów, a
w szczególności znajomość problematyki przedmiotów związanych z tematyką pracy
dyplomowej.
Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja ustala końcową ocenę pracy
dyplomowej, uwzględniając oceny opiekuna pracy i recenzenta, sposób zreferowania i
obrony pracy. Komisja ocenia również odpowiedzi na zadane pytania.
Przy ustalaniu końcowej oceny pracy dyplomowej oraz przy ocenie odpowiedzi na
pytania stosuje się oceny określone w § 27.
Za ocenę egzaminu dyplomowego przyjmuje się średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych
za odpowiedzi na zadane pytania .
Ocena z egzaminu dyplomowego jest niedostateczna w przypadku wystawienia za
odpowiedzi na zadane pytania więcej niż jednej oceny niedostatecznej.
W indeksie w rubryce „ złożył egzamin dyplomowy z wynikiem” wpisuje się ocenę
końcową.

§45
1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej
2. nie usprawiedliwionego nie przystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie,
3. dziekan, wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.
4. Powtórny egzamin nie może się odbyć wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i
nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty egzaminu pierwszego.
5. W przypadku nie zdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie, dziekan wydaje
decyzję o skreśleniu z listy studentów.
6. Osoby, o których mowa w ust. l, z dniem, na który wyznaczono termin pierwszego
egzaminu dyplomowego, tracą uprawnienia przysługujące studentom.
§46
1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co
najmniej dostatecznym.
2. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych.
3. Średnia ocen z przebiegu studiów jest średnią ważoną. Ocenie danego przedmiotu
przypisuje się wagę równą liczbie punktów przyporządkowanych danemu przedmiotowi:
∑ (ocena z przedmiotu • punkty)
średnia ocen =
∑ punkty - liczba punktów przyporządkowanych seminarium dyplomowemu

4. Ocenę z przedmiotu (lub z jego części, zgodnie z pkt. 4 załącznika do regulaminu) oblicza
się następująco:
• jeśli przedmiot kończy się egzaminem, do sumy ocen z każdego rodzaju zajęć (poza
wykładem) dodaje się dwa razy ocenę z egzaminu, a otrzymany wynik dzieli przez
liczbę rodzajów zajęć powiększona o l,
• jeżeli wykład podlega jedynie zaliczeniu, ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną
ocen wszystkich rodzajów zajęć prowadzonych w ramach tego przedmiotu.
5. Ostateczny wynik studiów ustala komisja egzaminu dyplomowego.
6. Ostateczny wynik studiów oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
na podstawie sumy:
• 0,5 średniej ważonej ocen z przebiegu studiów,
• 0,25 oceny pracy dyplomowej,
• 0,25 oceny z egzaminu dyplomowego.
7. Ocena słowna wpisana do dyplomu jest ustalana następująco:
• 4,76 i więcej
celujący (A),
• 4,26-4,75 bardzo dobry (B),
• 3,76-4,25 dobry (C),
• 3,26-3,75 zadowalający (D),
• do 3,25 dostateczny (E).
8. Wyrównywanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu, we wszystkich innych
zaświadczeniach określa się rzeczywisty wynik studiów, obliczany jak w ust. 3.
9. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu po ukończeniu studiów.

