
Regulamin egzaminu dyplomowego 

na Politechnice Krakowskiej 

 

1. Ukończenie studiów następuje z dniem złożenia egzaminu dyplomowego. 

2. Egzamin dyplomowy składa się z: 

1) prezentacji pracy dyplomowej; 

2) odpowiedzi na pytania komisji egzaminu dyplomowego. 

3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnej oceny pracy 

dyplomowej, zaliczenie wszystkich semestrów studiów oraz spełnienie wymogów formalnych 

i programowych. 

4. Do egzaminu dyplomowego może przystąpić student po złożeniu w dziekanacie lub przekazaniu 

komisji egzaminacyjnej legitymacji studenckiej albo dokumentu stwierdzającego fakt jej zgubienia 

bądź kradzieży. Wymóg ten nie dotyczy osób, które po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

zachowują prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym 

ukończyły te studia. 

5. Egzamin dyplomowy odbywa się przed zakończeniem ostatniego semestru studiów. Data 

zakończenia semestru wskazana jest w zarządzeniu Rektora PK w sprawie organizacji roku 

akademickiego. 

6. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana. W skład komisji 

egzaminu dyplomowego wchodzą przynajmniej trzy osoby: przewodniczący, promotor i 

recenzent, przy czym promotor i recenzent nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego komisji. W 

składzie komisji powinien być co najmniej jeden nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy 

profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 

7. Komisji egzaminu dyplomowego przewodniczy dziekan, prodziekan lub wyznaczony przez 

dziekana profesor, lub doktor habilitowany. 

8. W sytuacjach losowych dopuszcza się nieobecność promotora albo recenzenta w czasie egzaminu 

dyplomowego, przy zachowaniu przynajmniej trzyosobowego składu komisji oraz wymogu 

uczestnictwa w składzie komisji osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora 

habilitowanego. Przewodniczący komisji zobowiązany jest do odnotowania nieobecności 

promotora albo recenzenta w protokole egzaminu dyplomowego i potwierdzenia losowej 

przyczyny tej nieobecności. 

9. W przypadku wykonywania pracy dyplomowej dla potrzeb konkretnego podmiotu gospodarczego 

dziekan może powołać dodatkowo w skład komisji, z głosem doradczym, przedstawiciela 

zainteresowanego podmiotu. 

10. Dziekan może podjąć decyzję w sprawie prowadzenia egzaminu dyplomowego w języku obcym. 

Dziekan określa zakres i warunki przeprowadzania tego egzaminu, z zastrzeżeniem, iż 

w dokumentacji przebiegu studiów stosuje się obowiązującą skalę ocen, a w teczce akt 

osobowych studenta umieszcza się protokół egzaminu dyplomowego sporządzony w języku 

polskim albo tłumaczenie protokołu egzaminu dyplomowego na język polski. 

11. Dziekan może opracować szczegółowy regulamin egzaminu dyplomowego. W przypadku gdy 

program studiów danego kierunku przewiduje przeprowadzenie egzaminu kierunkowego 

sprawdzającego poziom opanowania przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych zdefiniowanych dla tego kierunku, szczegółowy regulamin egzaminu dyplomowego 

określa zakres, zasady oraz tryb przeprowadzania egzaminu kierunkowego, z zastrzeżeniem, że 

egzamin kierunkowy przeprowadzany jest w terminie poprzedzającym termin egzaminu 

dyplomowego. 



Przebieg egzaminu dyplomowego 

1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. 

2. Na egzaminie dyplomowym student prezentuje pracę dyplomową oraz odpowiada na pytania 

komisji egzaminu dyplomowego dotyczące trzech zagadnień z zakresu efektów uczenia się 

zdefiniowanych dla danego kierunku studiów i poziomu. Odpowiedzi udzielone w odniesieniu do 

każdego z zagadnień podsumowywane są jedną oceną. 

3. Egzamin dyplomowy może, na wniosek studenta lub promotora, mieć charakter otwarty. 

Pisemny wniosek w tej sprawie należy skierować do dziekana nie później niż trzy tygodnie przed 

planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Decyzję w sprawie otwartego charakteru 

egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan najpóźniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu 

dyplomowego. Tryb przeprowadzania otwartego egzaminu dyplomowego określa dziekan. 

Ocena egzaminu dyplomowego 

1. Komisja egzaminu dyplomowego ocenia prezentację pracy dyplomowej i odpowiedzi na pytania 

dotyczące trzech zagadnień, stosując obowiązującą skalę ocen podaną w § 17 ust. 1 Regulaminu 

Studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalony przez Senat PK w dniu 

29 maja 2019 r. 

2. Ocena egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną oceny prezentacji pracy dyplomowej 

i ocen odpowiedzi na pytania dotyczące trzech zagadnień. 

3. W przypadku, gdy program studiów danego kierunku przewiduje przeprowadzenie egzaminu 

kierunkowego, ocena egzaminu dyplomowego jest średnią ważoną oceny prezentacji pracy 

dyplomowej, ocen odpowiedzi na pytania dotyczące trzech zagadnień, oraz oceny egzaminu 

kierunkowego. 

4. Egzamin dyplomowy jest zdany, jeżeli ocena egzaminu dyplomowego jest większa lub równa 

3,00, przy czym tylko jedna odpowiedź może być oceniona negatywnie. 

Rygory 

1. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do 

egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza ostateczny termin egzaminu dyplomowego. 

2. Student, który nie zdał egzaminu dyplomowego albo nie przystąpił do egzaminu dyplomowego 

w ostatecznym terminie, wyznaczonym przez dziekana zostaje skreślony z listy studentów. 

3. W przypadku gdy niezgłoszenie się studenta na egzamin dyplomowy było usprawiedliwione 

dziekan wyznacza nowy termin tego egzaminu. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie 

dyplomowym powinno być złożone dziekanowi w ciągu siedmiu dni od terminu egzaminu. 

4. Osoby skreślone z listy studentów mogą ubiegać się o wznowienie studiów na zasadach 

określonych w § 5 Regulaminu Studiów. 



 

Szczegółowy zasady organizacji egzaminu dyplomowego 

na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej 

 

1. Egzamin dyplomowy na Wydziale Mechanicznym organizuje jednostka dyplomująca 

w której prowadzona jest dana specjalność lub kierunek studiów, gdy na kierunku nie ma 

podziału na specjalności. 

2. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza dziekan, na wniosek kierującego jednostką 

organizacyjną Wydziału, w której prowadzona jest dana specjalność, z miesięcznym 

wyprzedzeniem. Termin egzaminu powinien być zgodny z organizacją ostatniego 

semestru studiów. Termin egzaminu dyplomowego podawany jest do wiadomości na 

stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń jednostki dyplomującej.  

3. Skład osobowy Komisji egzaminu dyplomowego oraz jej przewodniczącego proponuje 

kierownik jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, 

w porozumieniu z kierownikiem specjalności lub opiekunem kierunku gdy na kierunku nie 

ma podziału na specjalności. 

4. Za przebieg egzaminu odpowiedzialny jest przewodniczący Komisji egzaminu dyplomowego. 

Za dokumentację egzaminu odpowiada zastępca ds. dydaktyki, kierownika jednostki 

organizacyjnej w której organizowany jest egzamin, a w jednostkach w których brak 

takiego stanowiska – kierownik jednostki. 

5. W jednym terminie przed jedną komisją egzamin dyplomowy może zdawać nie więcej niż 

8 studentów. 

6. Jednostki organizacyjne Wydziału przyjmują od studentów komplet wymaganych 

dokumentów nie później niż 9 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu, bez 

zbędnej zwłoki przekazują dziekanowi pisemny wniosek z proponowanym składem 

komisji, a bezpośrednio po uzyskaniu zgody dziekana informują o egzaminie, podając 

datę, miejsce, godzinę rozpoczęcia wraz z listą osób dopuszczonych do egzaminu, na 

stronie internetowej i tablicy ogłoszeń jednostki. 

7. Przekazanie do dziekanatu pełnej dokumentacji wszystkich przystępujących do egzaminu 

studentów musi nastąpić nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem egzaminu 

dyplomowego. 

 



Dokumenty wymagane od studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego na 

Wydziale Mechanicznym w roku akad 2019/2020 

1. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej (z01). 

2. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie drukowanej dwustronnie trwale 

oprawionej w miękkiej oprawie papierowej 

− wzór kartu tytułowej pracy (z02), 

− wzór drugiej strony pracy (z03). 

3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wydruk z systemu 

antyplagiatowego ASAP podpisany przez dyplomanta). 

4. Oświadczenie studenta o zgodności treści egzemplarza pracy dyplomowej dostarczanego 

do dziekanatu i pliku pracy w ASAP (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany 

przez dyplomanta). 

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (z05). 

6. Wniosek o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do 

dyplomu oraz ich odpisami (z06). 

7. Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego 

wraz z pierwszą stroną Raportu podobieństwa (wydruk z systemu antyplagiatowego 

ASAP podpisany przez promotora). 

8. Ogólny Raport z badania antyplagiatowego w JSA (wydruk z systemu antyplagiatowego 

ASAP). 

9. Oryginał opinii promotora pracy dyplomowej (wcześniej zeskanowanej i wczytanej do 

systemu antyplagiatowego ASAP) (z09). 

10. Oryginał opinii recenzenta pracy dyplomowej (wcześniej zeskanowanej i wczytanej do 

systemu antyplagiatowego ASAP) (z09). 

11. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych 

i artystycznych – w przypadku ich uzyskania), wraz z jej tłumaczeniem na język angielski 

(z11). 

12. Wypis z dowodu osobistego, potwierdzony przez pracownika jednostki dyplomującej 

(z12). 

13. Zdjęcia do dyplomu 4 szt. (4,5 x 6,5 cm) – jednakowe. 

14. Opłata za dyplom (100 zł z odpisem w j. obcym lub 60 zł bez odpisu - przelew na konto 

wirtualne). 

15. Legitymacja studencka lub oświadczenie dotyczące legitymacji (dotyczy studiów II 

stopnia). 


