
Regulamin egzaminu dyplomowego na Wydziale Zarządzania 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  

 

1. Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego 

 

 zaliczenie przez studenta wszystkich przedmiotów objętych programem studiów i 

uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS, uzyskanie wszystkich efektów 

kształcenia zgodnych z programem studiów dla danego kierunku, 

 złożenie przez promotora zaakceptowanej pracy dyplomowej (w wersji papierowej 

oraz elektronicznej) wraz z ogólnym raportem prawdopodobieństwa oraz recenzją,  

 złożenie przez studenta wypełnionej karty obiegowej wraz z załącznikami, 

 uzyskanie pozytywnych recenzji pracy dyplomowej złożonych przez promotora  

i recenzenta. Recenzja jest składana przez promotora wraz z pracą dyplomową 

natomiast przez recenzenta w dziekanacie nie później niż 3 dni przed datą planowanej 

obrony lub w języku obcym o ile student wcześniej uzyskał zgodę dziekana. 

 

2. Egzamin dyplomowy 

 

 egzamin dyplomowy odbywa się w języku polskim o ile wymagania programu 

kształcenia na danym kierunku nie stanowią inaczej, przed Komisją powołaną przez 

dziekana. Termin egzaminu wyznacza dziekan,  

 recenzent i student są powiadamiani o terminie egzaminu przez promotora, 

 w skład Komisji egzaminacyjnej wchodzą: Dziekan lub upoważniony decyzją Rady 

Wydziału przewodniczący oraz promotor i recenzent, 

 na wniosek studenta lub promotora dziekan może zarządzić przeprowadzenie 

egzaminu otwartego, 

 egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w formie ustnej,  

 student odpowiada na trzy pytania w tym jedno jest losowane z listy zagadnień 

kierunkowych zatwierdzonych decyzją Rady Wydziału, 

 pytania zadawane w czasie egzaminu dyplomowego powinny umożliwiać studentowi 

wykazanie się wiedzą z zakresu kierunku studiów oraz znajomością problematyki 

związanej z praca dyplomową, 



 ocenę z egzaminu dyplomowego bezpośrednio po zakończeniu egzaminu ustala 

przewodniczący komisji po zasięgnięciu opinii pozostałych jej członków, 

 w przypadku oceny negatywnej stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Studiów 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 

 w czasie trwania egzaminu wymagane jest zachowanie w pokoju obron atmosfery 

podkreślającej jego wyjątkowy charakter. 

 

3. Egzamin otwarty - procedura 

 

Zgodnie z § 29 pkt. 4 Regulaminu studiów w Uniwersytetu Ekonomicznym  

w Katowicach, 

 na wniosek studenta lub promotora dziekan zarządza przeprowadzenie otwartego 

egzaminu dyplomowego (załącznik nr 1 do Regulaminu), 

 na 7 dni przed planowaną datą obrony, podaje się do publicznej wiadomości: imię i 

nazwisko dyplomanta, kierunek studiów, specjalność, tytuł pracy dyplomowej, 

promotora pracy, datę i miejsce egzaminu. Informacje te umieszczane są na stronie 

internetowej Wydziału Zarządzania oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy 

pokoju obron, 

 w otwartym egzaminie dyplomowym może uczestniczyć osoba, która w terminie do 

trzech dni przed datą obrony zgłosi taką chęć do dziekanatu 

 egzamin dyplomowy otwiera dziekan lub przewodniczący,  

 czas trwania otwartego egzaminu dyplomowego nie powinien być dłuższy niż jedna 

godzina wykładowa tj. 45 minut, 

 dyplomant odpowiada na pytania zadawane przez członków komisji zgodnie  

z procedurą egzaminu dyplomowego, 

 podczas otwartego egzaminu dyplomowego prawo zadawania pytań mają wyłącznie 

członkowie komisji egzaminacyjnej, 

 ocenę z egzaminu dyplomowego bezpośrednio po zakończeniu egzaminu ustala 

przewodniczący komisji po zasięgnięciu opinii pozostałych jej członków, 

 do protokołu egzaminu dyplomowego dołącza się listę obecnych na egzaminie 

otwartym (załącznik nr 2 do Regulaminu), 

 ogłoszenie wyników egzaminu otwartego odbywa się w części jawnej, w przypadku 

uzyskania oceny negatywnej stosuje się zapisy § 30 pkt. 3-6 Regulaminu studiów 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu egzaminu dyplomowego na Wydziale Zarządzania 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

 

 

 

Katowice, dnia ……………………. 

 

 

 

Szanowny Pan 

Prof. dr hab. Grzegorz Kończak 

Prodziekan ds. Nauki 

w miejscu 

 

 

 

 

WNIOSEK  

 

Zawracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie otwartego 

egzaminu dyplomowego …....…………………………………………………………………, 

                                                                                                                                                                                (imię i nazwisko studenta) 

Praca dyplomowa napisana została pod kierunkiem……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     (promotor)  

i spełnia wszystkie formalne wymagania. 

 

 

 

                          Z poważaniem  

 

……..…………….. 

         opinia promotora 



Załącznik nr 2 do Regulaminu egzaminu dyplomowego na Wydziale Zarządzania 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

 

 

Katowice, dnia…………………. 

 

 

LISTA OBECNYCH 

NA OTWARTYM EGZAMINIE DYPLOMOWYM 

 

…………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko studenta) 

przeprowadzonego w dniu ……………............................................ 

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 

 

Obecni podczas egzaminu otwartego: 

 

1. …………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………. 

6. …………………………………………………………………. 

7. …………………………………………………………………. 

8. …………………………………………………………………. 

9. …………………………………………………………………. 

10. …………………………………………………………………. 

 

 

 

         …………. …………………… 

Podpis dziekana/ przewodniczącego 

 


