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ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

NA WYDZIALE INSTALACJI BUDOWLANYCH,  

HYDROTECHNIKI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA 

(studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia) 

 

1. Egzamin dyplomowy może odbyć się w trybie stacjonarnym lub zdalnym. Decyzję  
o trybie egzaminu podejmuje Dziekan. Szczegółowy tryb prowadzenia egzaminu 

zdalnego określony jest w wewnętrznych przepisach uczelni. 

2. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym 30 dni 

roboczych  

od daty decyzji o dopuszczeniu do tego egzaminu, nie licząc dni wolnych od zajęć 
określonych w decyzji Rektora. 

3. Sekretariat Wydziału ustala terminy egzaminów dyplomowych przed rozpoczęciem 

każdego semestru. Terminy egzaminów dyplomowych są ogłaszane na początku każdego 

semestru  

w gablocie przy Dziekanacie, w gablocie przy Sekretariacie Wydziału oraz  

na internetowej stronie wydziałowej. 

4. Egzaminy dyplomowe przeprowadzają Komisje ds. Egzaminów Dyplomowych. 

5. Komisja egzaminacyjna składa się co najmniej z 4 osób: 

− przewodniczącego, 

− prowadzącego pracę (promotor), 

− recenzenta, 

− nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia na specjalności lub kierunku 

studiów dyplomanta. 

6. W skład Komisji egzaminacyjnej wchodzi co najmniej jeden pracownik posiadający 

stopień naukowy doktora habilitowanego. Do udziału w egzaminie mogą być powołane 

przez Dziekana, na wniosek przewodniczącego komisji, także inne osoby np. konsultant 

w przypadku realizacji pracy poza Politechniką Warszawską. Skład Komisji proponuje 

przewodniczący komisji, a zatwierdza Dziekan Wydziału. 

7. Komisji egzaminu dyplomowego nie może przewodniczyć promotor pracy dyplomowej.  

W przypadkach losowych Dziekan może wyznaczyć osoby zastępujące promotora, 

recenzenta lub członka komisji. 

8. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. 

9. W toku egzaminu dyplomowego komisja ocenia przedstawione przez dyplomanta wyniki 

pracy dyplomowej oraz jego odpowiedzi na: 

− pytania dotyczące pracy dyplomowej i jej prezentacji, 

− trzy pytania problemowe z zakresu programu studiów. 

10. Warunkiem zdania egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnej oceny  

z odpowiedzi na pytania problemowe. 

11. Na zakończenie egzaminu dyplomowego komisja ustala: 



− ocenę pracy dyplomowej, na podstawie ocen wnioskowanych przez kierującego pracą  
i recenzenta (recenzentów), 

− ocenę egzaminu dyplomowego, na podstawie odpowiedzi dyplomanta na pytania 

dotyczące pracy dyplomowej, prezentacji pracy i pytania problemowe, 

− ostateczną ocenę wyniku studiów.  

12. Ostateczna ocena ze studiów ustalana jest zgodnie z Regulaminem studiów  

w Politechnice Warszawskiej. 

13. Przewodniczący egzaminu dyplomowego sporządza w systemie USOS-APD protokół  

z egzaminu dyplomowego. Po zatwierdzeniu protokołu w USOS- APD przez 

przewodniczącego komisji, członkowie komisji dokonują zatwierdzenia protokołu 

również w systemie USOS- APD. 

14. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego 

nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza drugi termin 

egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin może się odbyć nie wcześniej niż po 

upływie miesiąca i nie później niż przed upływem trzech miesięcy od daty pierwszego 

egzaminu. 

15. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie student zostaje 

skreślony z listy studentów. 


