Wyciąg z Regulaminu studiów

XII. Ukończenie studiów
§ 29
1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego.
2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
1) średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z przedmiotów
przewidzianych programem studiów na danym kierunku;
2) ocena z pracy dyplomowej;
3) ocena z egzaminu dyplomowego.
3. Wynik studiów stanowi sumę: 1/2 oceny wymienionej w pkt. 1 oraz po 1/4
ocen wymienionych w pkt. 2 i 3.
4. W przypadku przeniesienia się studenta w trakcie studiów z innego kierunku
przy obliczaniu średniej ocen za okres studiów należy brać pod uwagę oceny
uzyskane z przedmiotów:
1) zaliczonych przez studenta w ramach kierunku, na którym poprzednio
studiował, jeżeli przedmioty te są również ujęte w programie studiów
kierunku, na który się przeniósł;
2) zaleconych studentowi do uzupełnienia (w związku z różnicami
programowymi);
3) pozostałych, ujętych w programie kierunku studiów, na który student się
przeniósł.
5. Oceny z zaliczenia przedmiotów w ramach różnic programowych wliczane
są do średniej ocen w semestrze, w którym student zaliczył dany przedmiot.
6. Student, który uzyskał średnią arytmetyczną ze wszystkich pozytywnych
ocen z przedmiotów przewidzianych programem studiów na danym
kierunku poniżej 3,50 nie może uzyskać na dyplomie oceny dobrej. Student,
który uzyskał średnią arytmetyczną wszystkich ocen poniżej 4,00 nie może
otrzymać na dyplomie oceny bardzo dobrej. W dyplomie ukończenia
studiów wyższych wpisuje się końcowy wynik studiów wyrównany do
pełnej oceny zgodnie z zasadą:
przy średniej
przy średniej
powyżej średniej

do 3,49
od 3,50 do 4,50
4,50

- dostateczny (3)
- dobry (4)
- bardzo dobry (5)

7. Wyrównanie oceny do liczby całkowitej dotyczy tylko wpisu do dyplomu,
we wszystkich innych zaświadczeniach podaje się faktyczny wynik studiów
jak w ust. 3.

§ 30
1. Absolwenci studiów otrzymują dyplomy ukończenia studiów wyższych
potwierdzające uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego.
2. Dyplom uznania od Rektora mogą otrzymać absolwenci, którzy spełnili
następujące warunki:
1) uzyskali za cały okres studiów średnią ocen nie niższą niż 4,50;
2) uzyskali z egzaminu dyplomowego lub z pracy dyplomowej i egzaminu
dyplomowego oceny bardzo dobre;
3) postępowali zgodnie z regulaminem studiów i przepisami
obowiązującymi w WSBiZ.

