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Zakres i forma egzaminu dyplomowego na kierunku studiów Technologia drewna, 

obowiązujące od roku akademickiego 2022/2023 

 

 

A. Informacje ogólne 

 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest spełnienie wymagań 

określonych w programie studiów, w tym w szczególności:  

• uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i praktyk, 

• uzyskanie niezbędnej liczby punktów ECTS,  

• przygotowanie pracy dyplomowej zgodnie z procedurą dyplomowania obowiązującą 

na UPP, 

• uzyskanie pozytywnych ocen pracy dyplomowej od promotora i recenzenta. 

2. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza prodziekan ds. studiów. 

3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez prodziekana ds. studiów. 

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: przewodniczący, promotor i recenzent, a także 

dwóch egzaminatorów. Promotor i recenzent mogą być egzaminatorami. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, na pisemną prośbę skierowaną do prodziekana ds. studiów, 

promotor i/lub recenzent może nie uczestniczyć w egzaminie, jeśli nie jest egzaminatorem. 

Promotor nie może być przewodniczącym komisji. Recenzent może być przewodniczącym 

komisji, ale wówczas nie może być egzaminatorem. 

 

B. Informacje szczegółowe 

 

1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. 

2. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części, następujących po sobie, bez możliwości 

przerwy w egzaminie. 

3. Część pierwsza egzaminu dotyczy pracy dyplomowej. Student syntetycznie, w czasie około 

5 minut, prezentuje główne założenia i najważniejsze efekty swojej pracy dyplomowej. 

Może w tym celu posługiwać się przygotowaną przez siebie wcześniej prezentacją 

multimedialną, planszami, modelami itp. Następnie przedstawiane są oceny pracy, wraz 

z uzasadnieniami, przygotowane przez promotora i recenzenta. Student powinien 

ustosunkować się do ewentualnych uwag zawartych w uzasadnieniach tych ocen. Wskazana 

jest ponadto krótka dyskusja komisji egzaminacyjnej ze studentem nt. pracy dyplomowej.       

4. Część druga egzaminu dotyczy odpowiedzi na pytania egzaminatorów – po jednym pytaniu 

od każdego z egzaminatorów – spośród zagadnień określonych przez Radę Programową 

Kierunku Studiów Technologia Drewna i opublikowanych na stronie internetowej 

Wydziału najpóźniej przed rozpoczęciem ostatniego semestru studiów. Na egzaminie 

obowiązuje zasada losowania pytań. 

5. Komisja egzaminacyjna ustala wynik egzaminu dyplomowego, biorąc pod uwagę obie 

części egzaminu. Przy ocenie egzaminu dyplomowego stosuje się skalę ocen określoną 

w regulaminie studiów. Przebieg i wynik egzaminu są dokumentowane w protokole 

sporządzanym przez przewodniczącego komisji. Protokół podpisują wszyscy obecni na 

egzaminie członkowie komisji. 
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6. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, przewodniczący komisji podaje wynik egzaminu 

studentowi.  

 

 

 

W innych kwestiach, nieuregulowanych niniejszym dokumentem, obowiązują zasady opisane 

w regulaminie studiów lub wyższych odpowiednich aktach prawnych.  

 

Niniejszy dokument zatwierdzono na posiedzeniu Rady Programowej Kierunku Studiów 

Technologia Drewna w dniu 9 maja 2022 roku (uchwała nr 1/2022). 


