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Katedra Filologii Polskiej 
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ANS w Tarnowie  

 

 

Regulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

na kierunku filologia polska, studia I i II stopnia 

na podstawie: Regulaminu Studiów ANS w Tarnowie 

 

 

 

I. EGZAMIN DYPLOMOWY 

 

1) Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

– uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk oraz zdanie wszystkich egzaminów 

objętych planem studiów (uzyskanie absolutorium), 

– uzyskanie pozytywnych ocen z pracy dyplomowej od promotora i recenzenta, 

– złożenie wszystkich wymaganych dokumentów. 

– dołączenie do pracy dyplomowej oświadczenia o samodzielnym jej przygotowaniu  

i o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną. 

 

2) Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana Wydziału 

Humanistycznego, w skład której wchodzą: przewodniczący, promotor i recenzent. 

 

3) Przewodniczącym komisji egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia może 

być nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym co najmniej doktora. 

 

4) Przewodniczącym komisji egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia może być 

nauczyciel akademicki ze stopniem co najmniej doktora zatrudniony w Uczelni na stanowisku 

profesora Uczelni. 

 

5) W egzaminie dyplomowym – za zgodą Dziekana Wydziału Humanistycznego – może 

uczestniczyć opiekun studenta z niepełnosprawnością, w tym tłumacz języka migowego. 

 

6) Egzamin dyplomowy winien odbyć się w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od 

daty uzyskania pozytywnej oceny z ostatniego egzaminu lub zaliczenia przewidzianego 

w harmonogramie realizacji programu studiów oraz złożenia pracy dyplomowej z wyłączeniem 

okresu wakacji letnich określonych w zarządzeniu Rektora.  

 

7) Dziekan Wydziału Humanistycznego może ustalić indywidualny termin egzaminu 

dyplomowego dla studenta, który złożył pracę dyplomową z wyprzedzeniem obowiązujących 

terminów. 

 

8) Na pisemny wniosek studenta lub promotora Dziekan Wydziału Humanistycznego zezwala 

na przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego. Wniosek powinien być złożony co 

najmniej na 14 dni przed planowanym terminem egzaminu. 
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II. PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

 

1) Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i obejmuje: 

– przedstawienie przez studenta treści pracy dyplomowej, 

– odpowiedzi na pytania stawiane przez członków komisji egzaminu dyplomowego.  

 

2) Pytania stawiane przez członków komisji egzaminu dyplomowego obejmują zakres 

związany z problematyką pracy dyplomowej. 

 

3) Egzamin dyplomowy potwierdza osiągnięcie przez studenta wiedzy, umiejętności i 

kompetencji niezbędnych do uzyskania tytułu licencjata lub magistra i dyplomu ukończenia 

studiów pierwszego bądź drugiego stopnia. O osiągnięciu odpowiednich kompetencji przez 

studenta świadczą: merytoryczny poziom odpowiedzi, umiejętność posługiwania się słowem 

(językiem), odpowiednio skomponowane odpowiedzi na postawione pytania egzaminacyjne, a 

także adekwatny do sytuacji ubiór studenta i odpowiednie formy zachowania podczas 

egzaminu. 

 

4) Wypowiedź ustna studenta jest oceniana zgodnie z Kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej, 

(obowiązującymi na kierunku filologia polska, studia I i II stopnia). 

 

5) Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja egzaminu dyplomowego niezwłocznie 

ustala ocenę z egzaminu dyplomowego. 

 

6) W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej w pierwszym 

terminie lub nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie z przyczyn 

nieusprawiedliwionych, Dziekan Wydziału Humanistycznego wyznacza ostateczny termin 

egzaminu dyplomowego. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż przed upływem 

jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


