Kraków, 7.02.2017

Regulamin i terminy Egzaminu Dyplomowego
dla studiów stacjonarnych II stopnia
i studiów niestacjonarnych II stopnia
na WIEiK PK w roku akademickim 2016/17
1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego przed Komisją
powołaną przez Dziekana.
2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich
semestrów studiów, spełnienie wymogów formalnych i programowych oraz złożenie
ocenionej pozytywnie pracy dyplomowej.
Zaliczenie ostatniego semestru jest uwarunkowane zaliczeniem semestrów
poprzednich, uzyskaniem pozytywnych ocen z przedmiotów tego semestru i
pozytywnej oceny pracy dyplomowej wystawionej przez Promotora i Recenzenta.
3. Zgodnie z §31 Regulaminu Studiów PK uchwalonym przez Senat PK 24.04.2015 r.Egzamin dyplomowy składa się z:
a) prezentacji pracy dyplomowej
b) odpowiedzi na pytania komisji egzaminu dyplomowego.
4. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
5. Ocena egzaminu dyplomowego:
a) Komisja Egzaminu Dyplomowego ocenia prezentację pracy dyplomowej i
odpowiedzi na pytania dotyczące trzech zagadnień z zakresu efektów
kształcenia zdefiniowanych dla danego kierunku studiów i poziomu
kształcenia. Odpowiedzi udzielone w odniesieniu do każdego z zagadnień
podsumowywane są jedną oceną. Stosuje się skalę ocen podaną w § 16 ust.1.
b) ocena egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną oceny prezentacji
pracy dyplomowej i ocen odpowiedzi na pytania dotyczące trzech zagadnień, o
których mowa w punkcie 5a).
c) egzamin dyplomowy jest zdany, jeżeli ocena egzaminu dyplomowego jest
większa lub równa 3,00 – przy czym tylko jedna odpowiedź może być
oceniona negatywnie.
6. Zakres zagadnień do egzaminu dyplomowego ustalają kierownicy specjalności
odpowiednio dla:
a) studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Elektrotechnika
b) studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Elektrotechnika
7. Terminarz dotyczący przeprowadzania egzaminu dyplomowego:
7.1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 14 Rektora PK z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
a) ostateczny termin składania egzaminów dyplomowych na studiach kończących
się w semestrze zimowym – 31 marca 2017 r.
b) ostateczny termin składania egzaminów dyplomowych na studiach
kończących się w semestrze letnim – 30 września 2017 r.
c) egzamin dyplomowy powinien odbyć się w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia
pracy dyplomowej – do oczekiwania na egzamin dyplomowy nie wlicza się
miesięcy wakacyjnych (lipiec i sierpień).
7.2.Przewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego każdej specjalności
wyznacza daty, w których zostaną przeprowadzone egzaminy dyplomowe i
podaje do wiadomości studentom oraz do Dziekanatu WIEiK z miesięcznym
wyprzedzeniem.

7.3.Dwa egzemplarze pracy dyplomowej wraz z dwoma recenzjami i kompletem
dokumentów należy dostarczyć do Dziekanatu WIEiK nie później niż jeden
tydzień przed terminem egzaminu dyplomowego (dostarcza do Dziekanatu
pracownik sekretariatu jednostek WIEiK).
8. Rygory według § 34 Regulaminu Studiów PK:
a) w przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego
nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin
egzaminu jako ostateczny; powtórny egzamin nie może się odbyć wcześniej niż przed
upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty
pierwszego egzaminu,
b) w przypadku, gdy niezgłoszenie się studenta na egzamin dyplomowy było
usprawiedliwione, dziekan wyznacza nowy termin egzaminu, traktowany jako
pierwszy; usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie dyplomowym powinno być
złożone dziekanowi w ciągu 7 dni od terminu egzaminu,
c) student, który nie zdał egzaminu dyplomowego albo nie przystąpił do egzaminu
dyplomowego w drugim terminie, wyznaczonym przez Dziekana na zasadach
określonych w punkcie 8 a., zostaje skreślony z listy studentów,
d) w celu umożliwienia osobie skreślonej z listy studentów przystąpienia do egzaminu
dyplomowego, dziekan może jednorazowo w trakcie toku studiów studenta na danym
kierunku studiów wyrazić zgodę na wznowienie studiów w dniu wyznaczonym na
egzamin dyplomowy, w terminie nie dłuższym niż 1 rok od daty skreślenia,
e) po wznowieniu studiów w tym trybie opisanym w pkt. 8 d. student ma prawo do
jednego terminu egzaminu dyplomowego.

