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U C H W A Ł A  Nr  269 

 

 

Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 17 listopada 2015 roku 

 

 

w sprawie  zakresu i zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego na Wydziale Geodezji, 
Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

 

 

Na podstawie § 23 ust. 3 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Rada 

Wydziału postanawia, co następuje: 

 

§ 1 
1. Zakres egzaminu dyplomowego jest zgodny z programem kształcenia na danym kierunku 

i specjalności i powinien obejmować: 

1) 2 zagadnienia z grupy zagadnień kierunkowych, 

2) 1 zagadnienie z grupy zagadnień specjalnościowych, 

3) 1 zagadnienie na egzamin dyplomowy przygotowane przez recenzenta pracy dyplomowej. 

2. Egzamin dyplomowy może zostać uznany za pozytywny w przypadku, gdy każda odpowiedź 

studenta na 4 pytania cząstkowe, o których mowa w ust. 1, będzie oceniona co najmniej 

dostatecznie. 

3. Przygotowane zagadnienia kierunkowe w liczbie 45 na studiach pierwszego stopnia i 30 na 

studiach drugiego stopnia obejmują, przewidziane planami studiów, treści podstawowe 

i kierunkowe. 

4. Przygotowane zagadnienia specjalnościowe w liczbie 25 na studiach pierwszego stopnia i 15 na 

studiach drugiego stopnia obejmują przewidziane planami studiów, przedmioty specjalnościowe 

i przedmioty nie objęte standardami. 

5. Zagadnienia kierunkowe i specjalnościowe, o których mowa w ust. 3 i 4, mają charakter jawny 

i powinny być opublikowane co najmniej 4 miesiące przed planowanym pierwszym terminem 

egzaminu dyplomowego w danym roku akademickim. 

6. Zagadnienia kierunkowe i specjalnościowe, o których mowa w ust. 3 i 4, podlegają okresowym 

aktualizacjom. 

7. Zagadnienia kierunkowe i specjalnościowe, o których mowa w ust. 3 i 4, przygotowują 

i aktualizują na wniosek prodziekana jednostki organizacyjne wydziału.  

8. Zagadnienia kierunkowe i specjalnościowe zatwierdza Komisja ds. Kształcenia po zasięgnięciu 

opinii Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. 

 

§ 2 
Zagadnienie na egzamin dyplomowy przygotowane przez recenzenta pracy dyplomowej: 

1) powinno być związane z tematyką zawartą w pracy dyplomowej, 

2) powinno być zapisane na druku, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały, 

3) zostaje wpisane przez komisję egzaminacyjną do protokołu egzaminacyjnego. 

 

§ 3 
1. W trakcie egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia dyplomant nie ma obowiązku 

przedstawiania pracy dyplomowej. 

2. W trakcie egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia dyplomant jest zobowiązany do 

przedstawienia pracy dyplomowej magisterskiej w czasie nie dłuższym niż 10 minut.  
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3. Dyplomant przedstawia pracę dyplomową magisterską przygotowując stosowną prezentację 

multimedialną. Prezentacja ta powinna mieć charakter wystąpienia, w trakcie którego dyplomant 

musi zaprezentować: temat pracy dyplomowej, cele pracy, tezy lub hipotezy badawcze, 

zastosowane metody badawcze, osiągnięte wyniki oraz wnioski i składać się maksymalnie z 10  

slajdów. 

4. Przygotowana prezentacja multimedialna dotycząca pracy dyplomowej musi zostać dołączona w 

wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) do pracy dyplomowej. 

5. Zalecany format zapisu pliku prezentacji multimedialnej to format Microsoft Office Powerpoint® 

(*.ppt/*.pptx) lub pdf. Jeśli wykorzystany zostanie inny format zapisu pliku, do pracy należy 

dołączyć plik z prezentacją umożliwiającą jej uruchomienie bez programu bazowego (prezentacja 

przenośna). 

 

§ 4 
1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej może zezwolić na egzamin pisemny. 

2. W trakcie egzaminu dyplomowego dyplomant w pierwszej kolejności udziela odpowiedzi na 

zagadnienie (pytanie) przygotowane przez recenzenta. 

3. Dyplomant ma prawo przygotować odpowiedzi na wylosowane zagadnienia kierunkowe 

i specjalnościowe. Łączny czas przygotowywania odpowiedzi na wylosowane zagadnienia nie 

powinien być dłuższy niż 10 minut. 

 

§ 5 
1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Dziekana, w skład 

której wchodzą: 

1) prodziekan lub wskazana przez niego osoba, jako przewodniczący, 

2) co najmniej 2 członków wytypowanych przez prodziekana z uwzględnieniem kierunku 

i specjalności, na jakiej odbywał się będzie egzamin dyplomowy, 

3) promotor pracy dyplomowej (opcjonalnie). 

2. Skład komisji egzaminacyjnej powinien być ustalony co najmniej na 2 dni przed terminem 

egzaminu dyplomowego. 

 

§ 6 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 października 2016 roku. 

2. Traci moc uchwała nr 21 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie zakresu i zasad 

przeprowadzania egzaminu dyplomowego na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Dziekan 

 

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM 
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Załącznik nr 1 

 

 

ZAGADNIENIE NA EGZAMIN DYPLOMOWY 

INŻYNIERSKI/ MAGISTERSKI* 

 

Imię i nazwisko studenta …………………………………………………………………………………………………………………… 

Temat pracy dyplomowej …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko recenzenta ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Treść zagadnienia na egzamin dyplomowy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Olsztyn, ……………………     ……………………………………… 

 (data) (podpis) 

 

* - niepotrzebne skreślić 


