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Procedury dyplomowania na WNG_ PD
Procedura przebiegu i oceny egzaminu licencjackiego (PD_EL)

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest:
a) uzyskanie zaliczenia wszystkich obowiązkowych przedmiotów i praktyk oraz
wymaganej w toku studiów liczby punktów ECTS,
b) uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej.
2. Egzamin dyplomowy, z zastrzeżeniem ust. 3, odbywa się przed komisją, której
przewodniczy Dziekan lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki
posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Oprócz
przewodniczącego w skład komisji wchodzą kierujący pracą oraz recenzent pracy.
3. Egzamin licencjacki powinien się odbyć nie później niż w ciągu jednego miesiąca od
daty złożenia pracy licencjackiej w dziekanacie, wraz z wymaganymi dokumentami
(PD_L1).
4. Zakres wymagań egzaminacyjnych egzaminu licencjackiego ustala Rada Wydziału.
5. Egzamin licencjacki jest egzaminem ustnym.
6. Przy ocenie egzaminu licencjackiego stosuje się oceny określone w § 34 ust. 2
Regulaminu Studiów UŁ.
7. Z przebiegu egzaminu licencjackiego sporządza się protokół, który podpisują
przewodniczący oraz członkowie komisji.
8. W przypadku uzyskania z egzaminu licencjackiego oceny niedostatecznej lub
nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie Dziekan
wyznacza drugi termin jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może się odbyć
wcześniej niż po upływie 1 miesiąca i nie później niż przed upływem 3 miesięcy od
daty pierwszego egzaminu.
9. W przypadku niezdania egzaminu licencjackiego w drugim terminie Dziekan wydaje
decyzję o:
a) zezwoleniu na powtarzanie ostatniego semestru/roku studiów,
b) skreśleniu z listy studentów.
10. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu licencjackiego z wynikiem co
najmniej dostatecznym.
Podstawę obliczenia ostatecznego wyniku studiów stanowią:
a) średnia ocen, o której mowa w § 34 ust. 4‐6 Regulaminu Studiów UŁ,
b) średnia arytmetyczna ocen pracy dyplomowej,
c) ocena z egzaminu dyplomowego.
11. Wynik studiów stanowi suma 0,6 średniej wymienionej w pkt a) oraz 0,2 ocen
wymienionych w punkcie b) i 0,2 oceny wymienionej w punkcie c).

12. W dyplomie ukończenia studiów licencjackich wpisuje się ostateczny wynik studiów
zgodnie z zasadą:
‐ do 3,25 ‐ dostateczny (3);
‐ 3,26 ‐ 3,60 ‐ dostateczny plus (3,5);
‐ 3,61 ‐ 4,10 ‐ dobry (4);
‐ 4,11 ‐ 4,60 ‐ dobry plus (4,5);
‐ 4,61 i powyżej ‐ bardzo dobry (5). 
13. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę na dyplom o pół stopnia (0,5)
studentowi, który nie powtarzał semestru/roku w trakcie studiów, wyróżniał się w
wybranej specjalizacji oraz otrzymał bardzo dobre oceny z pracy licencjackiej i
egzaminu licencjackiego.
14. Na wspólny wniosek studenta i promotora, może zostać zorganizowany otwarty
egzamin licencjacki. Wniosek w tej sprawie powinien być złożony do Dziekana na 3
tygodnie przed planowanym egzaminem. Ogłoszenie informacji o terminie i miejscu
takiego egzaminu na stronie internetowej wydziału powinno nastąpić na co najmniej
7 dni przed planowanym terminem egzaminu.
15. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement.
Absolwent przed otrzymaniem dyplomu i suplementu powinien uregulować
wszystkie zobowiązania wobec uczelni potwierdzone kartą obiegową. Absolwent ma
prawo do zachowania indeksu.



Do studentów, którzy rozpoczęli albo wznowili studia przed dniem 1 października 2011 r., stosuje się
postanowienia § 44 ust. 4 Regulaminu Studiów w UŁ z dnia 24.04.2006 r. ze zm., którego brzmienie jest
następujące:
„§ 44. 4. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie z zasadą:
‐ do 3,10 ‐ dostateczny (3),
‐ 3,11‐3,60 ‐ dostateczny plus (3+),
‐ 3,61‐4,10 ‐ dobry (4),
‐ 4,11‐4,60 ‐ dobry plus (4+),
‐ 4,61 i powyżej ‐ bardzo dobry (5).”
(§ 3 uchwały Senatu UŁ nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 310 Senatu UŁ z dnia 4
kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Łódzkim).

