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1. CEL  

Celem procedury WSZJK-PD-HM-3 jest aktualizacja podstaw prawnych i ustalenie 
zasad składania egzaminu dyplomowego przez dyplomantów. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

Procedura dotyczy wszystkich rodzajów studiów. Obejmuje swym zakresem 
studentów przygotowujących prace dyplomowe na studiach pierwszego i drugiego 
stopnia. 

3. TERMINOLOGIA  

Praca dyplomowa (PD) – praca licencjacka lub magisterska realizowana w jednostce 
organizacyjnej Wydziału.  

4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 

4.1  Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału odpowiadają 
za przeprowadzenie, zgodnie z Regulaminem Studiów i przyjętymi zasadami 
na Wydziale, egzaminu dyplomowego w macierzystej jednostce organizacyjnej 
Wydziału. 

4.2 Prodziekani odpowiedzialni za prowadzenie toku studiów odpowiadają za  
nadzór nad procedurą. 

5. OPIS POSTĘPOWANIA  

5.1  Termin egzaminu dyplomowego wyznacza dziekan Wydziału w oparciu o 
propozycje terminów wnioskowane przez dyrektorów lub kierowników 
jednostek organizacyjnych Wydziału.  

5.2 Wnioski jednostek organizacyjnych Wydziału z propozycjami terminów 
egzaminu dyplomowego powinny zostać przedstawione dziekanowi 
Wydziału zgodnie z corocznym zarządzeniem Dziekana w tej sprawie.  

5.3 Student zobowiązany jest w terminie zgodnym z corocznym zarządzeniem 
Dziekana w tej sprawie przed ustalonym egzaminem (obroną) dostarczyć do 
dziekanatu dokumentację wyszczególnioną w decyzji Dziekana na dany rok 
akademicki pod rygorem wstrzymania egzaminu dyplomowego i wyznaczenia 
nowego terminu.   

5.4.  Egzamin dyplomowy przeprowadza się według następujących zasad: 
a/ komisja egzaminacyjna powinna składać się co najmniej z trzech osób: 
promotora, recenzenta oraz przewodniczącego; 
b/jeśli promotorem i recenzentem są nauczyciele akademiccy ze stopniem 
doktora, przewodniczącym komisji egzaminacyjnej powinien być nauczyciel 
akademicki co najmniej ze stopniem naukowym doktora habilitowanego; 
C/ jeśli promotor lub recenzent posiadają stopień doktora, przewodniczącym 
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komisji egzaminacyjnej może być nauczyciel akademicki ze stopniem doktora 
pod warunkiem piastowania przez niego funkcji zastępcy dyrektora, zastępcy 
kierownika katedry lub prodziekana. 

5.5. W Katedrze Filologii Germańskiej egzamin dyplomowy przeprowadzany jest 
w języku niemieckim. Dyplomantowi zostają zadane trzy pytania: 
a/jedno pytanie z zakresu dyscypliny naukowej (np. literaturoznawstwo 
niemieckojęzyczne, kulturoznawstwo/historia, językoznawstwo, 
glottodydaktyka, translatoryka) 
b/jedno pytanie z dziedziny (np. literatura współczesna, językoznawstwo 
kognitywne), 
c/jedno pytanie z zakresu pracy dyplomowej. 

5.6. Egzamin dyplomowy jest protokołowany. 
 
 
6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 
6.1. WSZJK-PD-HM-1 - Przydział prac dyplomowych do jednostek organizacyjnych 
Wydziału 
6.2. WSZJK-PD-HM-2 Rejestr dyplomantów i tematów prac 

7. PODSTAWA PRAWNA 

DOKUMENTY ZEWNĘTRZNE  
7.1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 
ze zm.).  
7.2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014. 1198) 
7.3. Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, 
dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych 
(Dz.U.2011.179.1065). 
 
DOKUMENTY WEWNĘTRZNE 
7.4. Uchwała Nr 170 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie 
polityki kształcenia w Uniwersytecie. 
7.5. Uchwała Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania 
Jakości Kształcenia  
7.6. Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 
7.7. Regulamin studiów UWM w Olsztynie. 
7.8. Zarządzenie Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad 
prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie 
USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 
7.9. Zarządzenie nr 75/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie 
szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie 
elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie. 
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7.10. Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia 
wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”  
7.11. Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie elektronicznego 

archiwum prac dyplomowych  

7.12. Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie procedury 
antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów.
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