Zarządzenie Nr 9 /15
Rektora Wyższej Szkoły Biznesu
i Zarządzania w Ciechanowie
z dnia 30 listopada 2015r.
w sprawie przebiegu egzaminu dyplomowego
§1
Na podstawie § 31 pkt. 2-10 oraz § 32 pkt. 2 i 3 Regulaminu
studiów ustalam przebieg egzaminu dyplomowego:
1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i może być
przeprowadzony w języku obcym.
2. Egzamin dyplomowy może być egzaminem otwartym.
3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną
przez dziekana. Komisja składa się minimum z trzech osób,
w tym z promotora i recenzenta.
4. Treść egzaminu dyplomowego jest odnotowana przez
komisję
egzaminacyjną
w
protokole
egzaminu
dyplomowego.
5. Treść egzaminu dyplomowego stanowią m.in. 3 pytania,
z których dwa są pytaniami z toku studiów, a trzecie z
zakresu pracy dyplomowej.
6. Pytania z toku studiów są wybrane przez studenta w drodze
losowania z tzw. "banku pytań”, w którym znajdują się
zagadnienia kierunkowe oraz specjalnościowe. Wśród
wylosowanych pytań powinno się znaleźć po jednym pytaniu
z modułu kierunkowego i zakresu specjalności danego
studenta. Pytanie z zakresu pracy dyplomowej może zadać
promotor pracy.
7. Egzamin dyplomowy uznaje się za zdany, jeżeli średnia ocen
z odpowiedzi na pytania egzaminacyjne jest równa lub
wyższa od 3,00.
8. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie
nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy.
9. Wynik egzaminu dyplomowego podaje się w ocenach
w skali określonej w § 16, ust.2 regulaminu studiów.
10. Komisja egzaminacyjna oblicza ostateczny wynik studiów.
Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:

średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen
z przedmiotów przewidzianych programem studiów na
danym kierunku (do średniej nie wlicza się ocen z
seminarium dyplomowego),
średnia ocena z pracy
dyplomowej; ocena z egzaminu dyplomowego. Wynik
studiów stanowi sumę: 1/2 oceny wymienionej w pkt.1 oraz
po 1/4 ocen wymienionych w pkt. 2 i 3. Student, który
uzyskał średnią arytmetyczną wszystkich pozytywnych ocen
z przedmiotów przewidzianych programem na danym
kierunku studiów poniżej 3,50, nie może uzyskać na
dyplomie oceny dobrej. Student, który uzyskał średnią
arytmetyczną wszystkich ocen poniżej 4,50, nie może
otrzymać na dyplomie oceny bardzo dobrej. Na dyplomie
ukończenia studiów wyższych wpisuje się końcowy wynik
studiów wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:
przy średniej
do 3,49
Dostateczny (3,00)
przy średniej

od 3,50 do 4,49

Dobry (4,00)

od średniej

4,50

Bardzo dobry (5,00)

11. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny
niedostatecznej
lub
nieusprawiedliwionego
nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie,
dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.
Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż po
miesiącu od daty pierwszego egzaminu i nie później niż po
upływie dwóch miesięcy.
§2
Traci moc zarządzenie nr 9/2012 w sprawie przebiegu egzaminu
dyplomowego.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr Marian Woźniak

