
w sprawie prac i egzaminów dyplomowych

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz § 41 ust. 1 Regulaminu studiów zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Praca dyplomowa powinna być napisana zgodnie z następującymi wymogami:

1) papier biały, format A-4, czcionka nr 12, odstępy między wersami 1,5,
2) co najmniej jeden egzemplarz pracy wydrukowany dwustronnie,
3) oprawa pracy - miękka okładka, której wzór stanowi załącznik nr 1, bez elementów metalowych (spojona 

sposobem termobindowania),
4) strona tytułowa - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2,
5) ostatnia strona pracy - oświadczenie studenta, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

2. Pracę należy złożyć w 2 egzemplarzach oraz na płycie CD -  stosownie do postanowień ust. 3 - 5.
3. Treść pracy na CD należy zapisać w plikach z rozszerzeniem: ,txt, ,rtf, .pdf, ,doc(x), .odt. a w przypadku, 

gdy przedmiotem pracy było zbudowanie oprogramowania lub aplikacji, należy je umieścić na płycie CD 
w kartotece „dodatek”. Plik w nazwie powinien zawierać „nazwisko_Jmię_nr albumu_x”, gdzie x oznacza 
pracę:
I - licencjacką, i -  inżynierską, m -  magisterską.

4. Rozmiar pliku pracy nie może przekroczyć 15 MB. W przypadku, kiedy tekst pracy jest większy niż wskazany 
rozmiar, student ma obowiązek zapisać pracę w dwóch lub więcej plikach, których każdy nie przekracza 15 
MB.

5. Płyta CD powinna być opisana czarnym wodoodpornym flamastrem i zawierać następujące informacje: imię 
i nazwisko studenta oraz tytuł pracy. Płyta CD powinna być złożona w kopercie o wymiarach 12,5x13,00, 
którą należy opisać w następujący sposób:
1) nazwa Uczelni,
2) nazwa wydziału,
3) imię i nazwisko studenta,
4) rok zakończenia studiów.

Zarządzenie nr 5/22
Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

z dnia 17 stycznia 2022 r.

§2.
1. Student po akceptacji promotora zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w dziekanacie właściwego 

wydziału w następujących terminach:
1) pierwszy termin:

a) do dnia 28 lutego -  w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym,
b) do dnia 31 maja -  w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim,

2) drugi termin:
a) do dnia 31 maja - w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym,
b) od dnia 1 do 15 czerwca lub od 1 do 30 września -  w przypadku studiów kończących się 

w semestrze letnim.
2. Prac dyplomowych nie przyjmuje się w terminie od dnia 16 czerwca do dnia 31 sierpnia, z uwagi na brak 

możliwości zorganizowania egzaminów dyplomowych w okresie wakacyjnym.
3. W przypadku osób wznawiających studia z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu 

dyplomowego, bądź nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego, termin złożenia pracy dyplomowej ustala 
Rektor w decyzji o wznowieniu.

4. Przy składaniu pracy dyplomowej student zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4.

§3.
1. Dziekan wyznacza:

1) recenzentów prac dyplomowych, zgodnie z wymogami określonymi w § 44 ust. 1 regulaminu studiów,
2) osoby wchodzące w skład komisji egzaminu dyplomowego zgodnie z § 45 ust. 2 regulaminu studiów.

2. Wykazy osób, o których mowa w ust. 1 należy przedłożyć do wiadomości Rektora w następujących terminach:
1) w przypadku kierunków, które zamykają cykl kształcenia w semestrze zimowym -  do dnia 31 stycznia,
2) w przypadku kierunków, które zamykają cykl kształcenia w semestrze letnim -  do dnia 30 kwietnia.

§4.
1. Złożoną pracę dziekan kieruje do oceny przez promotora i recenzenta. Wzór formularza oceny pracy 

dyplomowej promotora stanowi załącznik nr 5, a oceny pracy dyplomowej recenzenta - załącznik nr 6.
2. Po dokonaniu oceny prac złożonych przez studentów, sprawdzeniu prac w systemie antyplagiatowym oraz 

pozytywnym zaliczeniu ostatniego semestru studiów, dziekan ustala terminy egzaminów dyplomowych.
3. Termin egzaminu dyplomowego powinien być wyznaczony w ciągu miesiąca od dnia złożenia pracy 

dyplomowej, nie później niż:



1) dla studentów składających pracę w pierwszym terminie:
a) do dnia 31 marca - w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym,
b) do dnia 30 czerwca - w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim,

2) dla studentów składających pracę w drugim terminie:
a) do dnia 10 lipca -w  przypadku złożenia pracy do 15 czerwca,
b) do dnia 30 października -  w przypadku złożenia pracy do 30 września.

§5.
1. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza dziekan i powiadamia o tym fakcie członków komisji.
2. O terminie egzaminu dyplomowego studenci są powiadamiani poprzez informacje umieszczone na stronie 

internetowej Uczelni lub dowiadują się osobiście w dziekanacie.

§6.
1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, podczas którego student powinien wykazać się osiągnięciem 

wszystkich efektów uczenia się założonych w programie studiów studiowanego kierunku oraz znajomością 
problematyki objętej pracą dyplomową.

2. Podczas egzaminu dyplomowego student prezentuje tezy pracy dyplomowej oraz odpowiada na trzy pytania 
członków komisji egzaminu dyplomowego związane z tematyką pracy dyplomowej oraz efektami uczenia się 
z zakresu kierunku studiów i specjalności studiów. Prezentacja tez pracy dyplomowej oraz każde pytanie 
oceniane są osobno.

3. Egzamin dyplomowy uważa się za niezdany, jeżeli student otrzyma ocenę niedostateczną z prezentacji tez 
pracy dyplomowej lub zadanego pytania. W takim przypadku student otrzymuje ocenę niedostateczną 
z egzaminu dyplomowego.

4. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja ustala:
1) końcową ocenę egzaminu dyplomowego,
2) ostateczny wynik studiów, zgodnie z § 49 ust. 3 regulaminu studiów,
3) wynik studiów wyrównany do pełnej oceny, który jest wpisywany na dyplom, zgodnie z § 49 ust. 4 

regulaminu studiów.
5. Po zakończeniu egzaminu przewodniczący komisji ogłasza jego wynik. Przebieg i wynik egzaminu komisja 

odnotowuje w dokumentacji obrony pracy dyplomowej, którymi są:
1) protokół egzaminu dyplomowego stanowiący załącznik nr 7,
2) zestawienie obrazujące przebieg studiów studenta stanowiące załącznik nr 8.

§7.
1. Ocenę pracy dyplomowej oblicza się, jako średnią z ocen promotora i recenzenta według skali: 

niedostateczny, dostateczny, dostateczny plus, dobry, dobry plus, bardzo dobry, zaokrąglając w górę do 
najbliższej oceny (np. 3,25 jako plus dostateczny; 3,75 jako dobry), z zastrzeżeniem § 44 ust. 3 regulaminu 
studiów. Tak obliczoną ocenę wpisuje się do dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 5.

2. Ocenę z egzaminu dyplomowego ustala się, jako średnią obliczoną z czterech ocen: prezentacji tez pracy 
dyplomowej oraz trzech oddzielnie ocenionych pytań według skali i sposobu, o którym mowa w ust. 1, 
z zastrzeżeniem § 6 ust. 3.

3. Oceny końcowe, w zestawieniu obrazującym przebieg studiów oraz ostateczny wynik studiów, oblicza się 
do dwóch miejsc po przecinku.

§ 8 .

Za prawidłowe wypełnienie dokumentacji egzaminu dyplomowego odpowiada przewodniczący komisji.

§ 9 .

Przy wyliczaniu średniej arytmetycznej ocen z modułów nie bierze się pod uwagę zajęć zaliczanych bez oceny 
(„zal”).

§ 10.
W przypadku składnia egzaminu dyplomowego przez studenta ze szczególnymi potrzebami, w tym 
z niepełnosprawnością, któremu Komisja ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami ustaliła określoną formę 
wsparcia -  warunki jego przeprowadzenia powinny uwzględniać przyjęte w tym zakresie przez Uczelnię 
procedury.

§ 11.
Zarządzenie nie dotyczy studentów kierunków: Pielęgniarstwo, Fizjoterapia i Ratownictwo Medyczne.

§ 12.
Traci moc Zarządzenie nr 88/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 
12 grudnia 2019 r. w sprawie prac i egzaminów dyplomowych.

§ 13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

JY

„ ^ R E K T O R

prof, ar hab. Andrzej Panasiuk



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5 122 Rektora Collegium Witelona
Uczelnia Państwowa z dnia 17 stycznia 2022 r.

COLLEGIUM
WITELONA
Uczelnia Państwowa

PRACA
DYPLOMOWA



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/22 Rektora Collegium Witelona
Uczelnia Państwowa z dnia 17 stycznia 2022 r.

COLLEGIUM WITELONA 
Uczelnia Państwowa

Wydział ...
Kierunek............

Specjalność

JAN KOWALSKI

Tytuł pracy

Praca dyplomowa...........
napisana pod kierunkiem

Legnica rok

należy wpisać odpowiednio: licencjacka, inżynierska lub magisterska



Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 5 122 Rektora Collegium Witelona
Uczelnia Państwowa z dnia 17 stycznia 2022 r.

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że:
1) pracę niniejszą przygotowałem(am) samodzielnie; wszystkie dane, istotne myśli i sformułowania 

pochodzące
z literatury (przytoczone dosłownie lub niedosłownie) są opatrzone odpowiednimi odsyłaczami; praca ta 
nie była w całości ani w części przez nikogo przedkładana do żadnej oceny i nie była publikowana;

2) wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udostępnianie mojej pracy dyplomowej.

Data

imię i nazwisko

Stwierdzam autentyczność podpisu

(podpis pracownika i pieczątka Wydziału)

niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 5 122 Rektora Collegium Witelona
Uczelnia Państwowa z dnia 17 stycznia 2022 r.

(imię i nazwisko studenta)

(pieczątka Wydziału) (numer albumu)

OŚWIADCZENIE
studenta o zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z przedstawioną wersją papierową 

Oświadczam, że przedkładana na nośniku elektronicznym praca dyplomowa........................ * pt.

Zawiera te same treści, co oceniana przez promotora wersja papierowa pracy.

Ponadto oświadczam, że zapoznałem się z procedurą dokonywania kontroli antyplagiatowej pisemnych prac 
dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).

Legnica, dnia........................ r. ....................................
(podpis studenta)

OŚWIADCZENIE PROMOTORA PRACY DYPLOMOWEJ

Oświadczam, że przedkładana przez studenta ................................................................................................
praca dyplomowa pt.

została przeze mnie zaakceptowana i może zostać poddana kontroli w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym 
(JSA) oraz procedurze dyplomowania.

Legnica, dnia......................... r. .........................................
(podpis promotora)

należy wpisać odpowiednio: licencjacka, inżynierska lub magisterska



Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 5 122 Rektora Collegium Witelona
Uczelnia Państwowa z dnia 17 stycznia 2022 r

Ocena promotora pracy dyplomowej

Egzamin dyplomowy w dniu...............

Tytuł pracy

Imię i nazwisko studenta..............................................................................................  Nr albumu
Promotor.........................................................................................................................................
Wydział...........................................................................................................................................
Kierunek.........................................................................................................................................
Specjalność....................................................................................................................................

1 Merytoryczna ocena pracy

2. Ocena formalnej strony pracy (konstrukcja, kompletność, poprawność języka, zamieszczone spisy, odsyłacze 
itp-)..........................................................................................................................................................................

3. Inne uwagi

4.0cena pracy

data podpis promotora



Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 5/22 Rektora Collegium Witelona
Uczelnia Państwowa z dnia 17 stycznia 2022 r.

Legnica, dnia

Pan / Pani

Uprzejmie proszę o ocenę załączonej pracy dyplomowej studenta/studentki

Egzamin dyplomowy w dniu

Dziekan Wydziału

Ocena recenzenta pracy dyplomowej

Tytuł pracy

Imię i nazwisko .......................................................................
Nr albumu ..............................Promotor................................
Wydział...................................................................................
Kierunek..................................................................................
Specjalność.............................................................................
1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule

2. Merytoryczna ocena pracy

3. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu

4. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł

5. Ocena formalnej strony pracy (konstrukcja, kompletność, poprawność języka, zamieszczone spisy, 
odsyłacze itp.)

6.Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy)

7. Pracę oceniono jako

data podpis recenzenta



(pieczątka Wydziału;

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 5/22 Rektora Collegium Witelona
Uczelnia Państwowa z dnia 17 stycznia 2022 r.

PROTOKÓŁ
EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

z dnia ......................... ............ 20........ r.

Pan/Pani
(imiona i nazwisko studenta)

student/-ka/ kierunku......................................................................... „.................
specjalność...........................................................................................nr albumu

tytuł pracy dyplomowej:.........................................................................................................................................
zdawał/-a/ egzamin dyplomowy w dniu................................20..... r. przed Komisją Egzaminacyjną w składzie:
Przewodniczący : ........................................................................................
Członkowie: ........................................................................................

Uzyskana ocena

I. Prezentacja tez pracy dyplomowej

II. Treść zadanych pytań:

1..................................................

2 .

3.

Ocena egzaminu dyplomowego

Biorąc pod uwagę średnią ocen uzyskaną w okresie studiów..................
ocenę pracy dyplomowej ..........................................................................
i ocenę egzaminu dyplomowego...............................................................
Komisja jednogłośnie -  większością głosów*) uznaje, że
Pan/Pani ...................................................................................................
złożył/-a/ egzamin dyplomowy, uzyskując ostateczny wynik studiów.....
i na tej podstawie postanawia nadać tytuł zawodowy................................
z wynikiem studiów wpisanym na dyplom (wyrównanym do pełnej oceny)

Podpisy członków Komisji Podpis Przewodniczącego Komisji



Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 5/22 Rektora Collegium Witelona
Uczelnia Państwowa z dnia 17 stycznia 2022 r.

Pan/i

ZESTAWIENIE
obrazujące przebieg studiów studenta

Nr albumu

Lp- Treść Średnia Ocena końcowa

1. Oceny uzyskane w czasie studiów x 0,6

2. Ocena pracy dyplomowej x 0,2

3. Egzamin dyplomowy x 0,2

4. Ostateczny wynik studiów X

5. Wynik studiów wpisany na dyplom* X

* Wyrównany zgodnie z zasadą: 
do 3,24 -  dostateczny (3)
3.25 -  3,74 -  dostateczny plus (3,5) 
3,75- 4,24 -  dobry (4)
4.25 - 4,74 -  dobry plus (4,5) 
od 4,75 -  bardzo dobry (5)

Członkowie Komisji:
1..........................
2.............................
3.............................

Legnica, dnia 
Sporządził:


