
Procedura egzaminu dyplomowego magisterskiego  
(obowiązuje od 23 lutego 2016 r.) 

 
Przepisy ogólne 
 
1. Zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego określa § 21 Regulaminu studiów w 

Politechnice Warszawskiej. 
2. Warunkiem wyznaczenia terminu i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego magisterskiego 

jest spełnienie przez studenta wszystkich wymagań formalnych objętych procedurą 
„SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII CHEMICZNEJ I 
PROCESOWEJ PW”. Procedura obowiązuje w danym roku akademickim i jest udostępniana 
studentom przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym. 

 
Przebieg egzaminu dyplomowego magisterskiego na WIChiP 
 
1. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie zatwierdzonym przez Dziekana przed Komisją 

egzaminu dyplomowego, w skład której wchodzą: 

 przewodniczący powołany przez Radę Wydziału, 

 kierujący pracą dyplomową (zgodnie z Kartą wydania tematu pracy dyplomowej),  

 recenzent pracy dyplomowej, 

 egzaminator (nauczyciel akademicki – przedstawiciel specjalności studiów dyplomanta). 
Do składu komisji mogą być powołani także inni członkowie np. opiekunowie pomocniczy. 

2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym składającym się z dwóch części: jawnej i niejawnej. 

3. W części jawnej egzaminu dyplomant przedstawia w formie krótkiej prezentacji treść pracy 
dyplomowej (do 10 minut) oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Komisji dotyczące 
zagadnień przedstawionych w prezentacji i zawartych w pracy dyplomowej. Następnie 
dyplomant udziela odpowiedzi na 3 pytania egzaminacyjne wylosowane z dwóch zestawów 
obejmujących zagadnienia z przedmiotów: kierunkowych (1 pytanie) i specjalnościowych (2 
pytania). 

4. Lista tematów egzaminacyjnych dotyczących zagadnień z przedmiotów kierunkowych obejmuje 
12 zestawów zawierających jedno pytanie egzaminacyjne.  

5. Lista tematów egzaminacyjnych dotyczących zagadnień z przedmiotów specjalnościowych 
obejmuje 12 zestawów zawierających dwa pytania egzaminacyjne. Pytania zawarte w zestawie 
nie mogą dotyczyć zagadnień tego samego modułu kształcenia. 

6. Lista pytań egzaminacyjnych dotyczących zagadnień z przedmiotów specjalnościowych obejmuje 
24 pytań z zakresu przedmiotów obowiązkowych zrealizowanych w toku studiów na danej 
specjalności przez dyplomanta. 

7. Udział ilościowy pytań z poszczególnych przedmiotów w pulach zagadnień kierunkowych i 
specjalnościowych wynika z liczby godzin zajęć dydaktycznych zgodnie z programem studiów w 
odniesieniu do sumarycznej liczby godzin wszystkich przedmiotów obowiązkowych. 

8. Po wylosowaniu pytań z dwóch zestawów dyplomant ma prawo do przygotowania się do 
odpowiedzi w czasie 5-10 minut. Podczas odpowiedzi ustnej dyplomant ma do dyspozycji 
przybory do pisania.  

9. Po zakończeniu odpowiedzi dyplomanta wykorzystane zestawy pytań powracają do puli 
zestawów pytań egzaminacyjnych. 



10. W części niejawnej egzaminu dyplomowego członkowie komisji oceniają: 

 jakość i sposób prezentacji pracy dyplomowej przez dyplomanta oraz jego udział w 
dyskusji po prezentacji i odpowiedzi na ewentualne pytania dodatkowe członków Komisji, 

 odpowiedzi dyplomanta na każde pytanie egzaminacyjne. 

11. Na podstawie ocen wystawionych przez członków komisji Przewodniczący ustala ostateczne 
oceny cząstkowe za prezentację i odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Warunkiem uzyskania 
pozytywnej oceny cząstkowej jest uzyskanie pozytywnych ocen od co najmniej dwóch (z trzech) 
członków komisji. 

12. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej z egzaminu dyplomowego jest uzyskanie co 
najmniej trzech pozytywnych ocen cząstkowych. 

13. Ocena za egzamin dyplomowy jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej z czterech 
ocen cząstkowych uzyskanych przez dyplomanta i określana zgodnie ze stosowaną skalą ocen 
zaliczeniowych. 

14. Wszelkie kwestie sporne dotyczące oceny końcowej z egzaminu dyplomowego rozstrzyga 
przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego. 

15. Po ustaleniu oceny z egzaminu dyplomowego określany jest wynik studiów zgodnie z 
Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej. 

16. Powyższe zasady egzaminu dyplomowego magisterskiego są stosowane dla studentów, którzy 
rozpoczęli studia II stopnia w roku akademickim 2014/2015 i później. 
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