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Komunikat 4/2022  

Zasady dyplomowania studentów studiów stacjonarnych I stopnia 

wszystkich kierunków studiów inżynierskich na WGGiIŚ AGH w roku 
akademickim 2022/2023.   
  
Pozostając w zgodzie z Regulaminem Studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Krakowie §25, §26, §27 oraz zasad studiowania dla rocznika 2019/2020: 
"Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez dziekana wydziału 
(tzw. zasady studiowania)" dla poszczególnych kierunków w pełnym opisie kierunków 
zatwierdzonych Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zamieszczonych na 

stronie: https://sylabusy.agh.edu.pl/, ustala się następujące zasady dyplomowania:  
  
  
  

1. Po uzyskaniu zaliczenia wszystkich modułów kształcenia wymaganych w toku studiów 
(uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów ECTS) student zostaje dopuszczony do egzaminu 
dyplomowego. Część egzaminu dyplomowego dotycząca sprawdzenia poziomu opanowania 

wiedzy i umiejętności z zakresu studiowanego kierunku studiów (ogólny egzamin kierunkowy 
- tzw. egzamin inżynierski), odbywa się przed Komisją ds. ogólnego egzaminu kierunkowego 
powołaną przez Dziekana Wydziału.   
  
2. W roku akademickim 2022/2023 egzamin kierunkowy odbędzie się w formie pisemnej, za 
pośrednictwem platformy UPeL, dla poszczególnych kierunków kształcenia, wg. 
harmonogramu przedstawionego przez Prodziekan ds. studenckich i kształcenia 

w Komunikacie nr 3/2022 z dnia 14.09.2022 roku. Harmonogram obejmuje termin 
podstawowy oraz jeden termin poprawkowy.  Szczegóły – godzina rozpoczęcia oraz sala – 
podane zostaną na 7 dni przed egzaminem. Zagadnienia opublikowane są na stronie 
dziekanatu WGGIIŚ.  
  
3. Do terminu poprawkowego egzaminu inżynierskiego dopuszczani są studenci, którzy nie 

przystąpili do terminu pierwszego lub uzyskali z tego terminu ocenę niedostateczną. 
W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu inżynierskiego Dziekan 
Wydziału może wyznaczyć dodatkowy termin tego egzaminu.   
  
4. Po wykonaniu projektu i uzyskaniu za niego pozytywnej oceny od opiekuna, studenci 
składają swoje projekty w postaci elektronicznej w systemie USOS, zgodnie z Regulaminem 
Studiów, par. 25 ust. 15. Projekt dyplomowy uznany zostanie za złożony w terminie, jeżeli 

zostaną spełnione warunki opisane w Regulaminie Studiów, par. 25 ust. 17. Ostateczny 
termin złożenia projektu przypada na 28.02.2023 r.  
  
5. Projekty należy złożyć najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem obrony.  
  
6. Prezentacja projektu i dyskusja nad projektem odbywa się przed komisją powołaną przez 
Dziekana i składającą się z opiekuna projektu, recenzenta oraz przewodniczącego komisji. 

https://sylabusy.agh.edu.pl/


Termin obrony wyznacza Dziekan nie później niż dwa tygodnie od złożenia projektu. Komisja 
ocenia przedstawioną przez studenta prezentację projektu inżynierskiego. Ocena poprzedzona 
jest dyskusją dotyczącą tematyki projektu dyplomowego.   
  

7. Terminy egzaminu inżynierskiego i obrony projektu dyplomowego zostały tak ustalone 
(Komunikat nr 3/2022), aby ich wynik był ogłoszony nie później niż na 7 dni przed terminem 
zakończenia rejestracji kandydatów na studia II stopnia. Jeżeli student nie planuje rekrutacji 
na II stopień, obrona może odbyć się w późniejszym terminie, nie później niż do 31.03.2023. 
Ocena egzaminu dyplomowego ustalana jest przez komisję. Ocena jest ogłaszana 
zainteresowanym studentom niezwłocznie po zakończeniu prac komisji.   
  

8. Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów.  

Wynik ukończenia studiów ustalany jest jako średnia ważona z następujących ocen:   

 średniej oceny ze studiów – z wagą 0.6;   

 końcowej oceny projektu dyplomowego - z wagą 0.2, przy czym w przypadku 

rozbieżności ocen opiekuna i recenzenta ostateczna ocena pracy ustalana przez komisję 

powołaną przez Dziekana;  

 oceny z egzaminu dyplomowego z wagą 0.2, przy czym ocenę oblicza się jako średnią 
arytmetyczną oceny z egzaminu inżynierskiego oraz oceny z prezentacji i dyskusji nad 

projektem (oceny z obrony).   
  
10. Przy ustalaniu poszczególnych ocen, w tym średniej oceny ze studiów, brane są pod 

uwagę zasady wynikające z Regulaminu Studiów § 27.   

  
11. Ocena końcowa egzaminu dyplomowego I stopnia, wpisywana jest na dyplomie 
ukończenia studiów I stopnia (inżynierskich).  
  
12. Komisja lub Dziekan Wydziału może przyznać wyróżnienie absolwentowi, który spełnia 
kryteria wymienione w Regulaminu Studiów AGH par.27. ust. 9.  

  
  

  

  
  

  
/dr inż. Elżbieta Jasińska –   
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia/  
  

 


