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UCHWAŁA nr 96/2019 

 

Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 14 czerwca 2019 r.  

 

w sprawie 

przebiegu egzaminu dyplomowego 

na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze  

w roku akademickim 2018/2019 

 

Na podstawie § 24 i § 25 Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu (przyjętego przez Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uchwałą nr 

R.0000.10.2018 z dnia 22 lutego 2018 r.) Rada Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w 

Jeleniej Górze uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Student  składa pracę dyplomową w terminach wyznaczonych przez Dziekana i 

zamieszczonych na stronie internetowej Wydziału w zakładce Studenci/Praca dyplomowa.   

2. Proces złożenia pracy dyplomowej oraz jej weryfikacji w Jednolitym Systemie 

Antyplagiatowym odbywa się z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych 

(APD) zgodnie z instrukcją zamieszczoną w tym systemie.   

3. Terminy egzaminów dyplomowych i skład komisji ustala w terminie do 14 dni roboczych 

od daty złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie Prodziekan ds. Dydaktyki.  

4. Przyjmuje się, że: 

− w terminie podstawowym (czerwiec i lipiec) i przedłużonym (wrzesień) egzaminy 

dyplomowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00 i od 

12.30 do 15.30; 

− od października do maja egzaminy dyplomowe odbywają się głównie w piątki w godzinach 

od 9.00 do 12.00. 

5. O terminie egzaminu dyplomowego student, promotor i recenzent są informowani poprzez 

system APD.  

6. Recenzje pracy dyplomowej wykonywane są wyłącznie w systemie elektronicznym APD i 

powinny być wykonane najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu 

dyplomowego. W przypadku egzaminu zaplanowanego na poniedziałek, recenzja powinna 

być wykonana w systemie najpóźniej w piątek poprzedzający termin egzaminu.  

7. W przypadku braku recenzji w systemie elektronicznym na 1 dzień przed terminem 

egzaminu uznaje się, że student nie uzyskał oceny pracy dyplomowej i skutkuje to 

wyznaczeniem kolejnego terminu egzaminu, nie później jednak niż w terminie jednego 

miesiąca od dnia złożenia przez studenta pracy dyplomowej. 

8.   Prodziekan ds. Dydaktyki informuje Dziekana Wydziału, kierownika katedry oraz 

Przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych o nieterminowym 

złożeniu lub niewykonaniu recenzji przez pracownika, któremu zlecono jej przygotowanie.  

9. Podpisane wydruki recenzji promotor i recenzent dostarczają do Dziekanatu najpóźniej w 

dniu egzaminu dyplomowego. 

 

§ 2 

1. Egzamin dyplomowy powinien wykazać, że student: 

− potrafi wyczerpująco przedstawić odpowiedzi na pytania z zakresu pracy dyplomowej, 

której temat jest ściśle związany z kierunkiem studiów, wykorzystując przy tym wiedzę 

teoretyczną i wyniki badań własnych, 
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− prowadzi wywód logicznie, posługując się jasnym i precyzyjnym językiem. 

2. Egzamin dyplomowy (licencjacki i magisterski) odbywa się przed trzyosobową komisją 

wyznaczoną przez Prodziekana ds. Dydaktyki. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, 

promotor oraz recenzent pracy dyplomowej, przy czym przynajmniej jeden członek komisji 

posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.  

3. Przewodniczącym komisji może być Prodziekan ds. Dydaktyki lub kierownik katedry 

związanej z kierunkiem studiów, do którego została zakwalifikowana praca dyplomowa. W 

uzasadnionych przypadkach kierownik katedry może wskazać jako przewodniczącego 

komisji pracownika katedry posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł 

profesora, innego niż recenzent. 

4.  Promotor i recenzent pracy dyplomowej zobowiązani są do uczestnictwa w egzaminie 

dyplomowym w wyznaczonym terminie. W uzasadnionych przypadkach Prodziekan ds. 

Dydaktyki włącza do składu komisji: 

− kierownika katedry – w przypadku nieobecności promotora,  

− innego pracownika Wydziału reprezentującego kierunek studiów, do którego została 

zakwalifikowana praca dyplomowa – w przypadku nieobecności recenzenta. 

5. Na wniosek studenta na egzaminie dyplomowym może być obecny, w roli obserwatora, 

przedstawiciel samorządu studenckiego. 

6. Na wspólny pisemny wniosek studenta oraz promotora Prodziekan ds. Dydaktyki może 

postanowić o przeprowadzeniu otwartego egzaminu dyplomowego.  

7. Egzamin dyplomowy jest prowadzony w formie ustnej i polega na udzieleniu odpowiedzi na 

pytania zadawane przez komisję.  

8. Egzamin dyplomowy obejmuje trzy pytania: 

a) Pytanie pierwsze, sformułowane przez przewodniczącego komisji, dotyczy metodyki 

pracy, w tym: problemu badawczego, hipotez badawczych, celu pracy, zakresu badań 

oraz zastosowanych metod badawczych.  

b) Pytanie drugie, sformułowane przez promotora, dotyczy teoretycznej części pracy 

dyplomowej i powinno weryfikować efekty kształcenia przyjęte dla kierunku studiów, do 

którego została zakwalifikowana praca dyplomowa.  

c) Pytanie trzecie, sformułowane przez recenzenta, dotyczy wyników badań. Student 

powinien określić sposób przeprowadzenia badań empirycznych, uzasadnić dobór 

zastosowanych metod badawczych oraz przedstawić wnioski wynikające z badań. 

Powinien również określić czy sformułowane hipotezy badawcze zostały zweryfikowane 

lub sfalsyfikowane. Pytanie recenzenta ma na celu sprawdzenie kompetencji społecznych 

studenta. 

9. W przypadku prac dyplomowych zespołowych, każdy student przystępuje do egzaminu 

odrębnie. Dopuszczalne jest przygotowanie prezentacji obejmujących treści wymagane w 

pytaniach wskazanych w § 2 pkt 8 a i c.  

 

§ 3 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i dotyczy studentów przystępujących do 

egzaminu dyplomowego po 14  czerwca 2019 r.   

2. Traci moc uchwała Rady Wydziału nr 87/2018 z dnia 12 października 2018 r. 

 

 

Dziekan 

 

 

dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. nadzw. UE 

 


