REGULAMIN PROWADZENIA EGZAMINÓW
DYPLOMOWYCH
W GDAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNEJ W GDAŃSKU
FILIA W KOSZALINIE

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
I. Postanowienia ogólne.
1. Ogólne zasady postępowania związane z pracą dyplomową oraz egzaminem
dyplomowym określa Regulamin Studiów Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej
w Gdańsku. Wymogi merytoryczne i formalne stawiane pracom dyplomowym oraz
kryteria oceny pracy dyplomowej określa Regulamin zasad dyplomowania Gdańskiej
Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą uregulowań, których przytoczone
dokumenty nie zawierają.

II. Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego.
1. Warunkiem przystąpienia studenta do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich
przedmiotów, złożenie wszystkich egzaminów oraz zaliczenie praktyk studenckich
przewidzianych w programie studiów.
2. Warunkiem przystąpienia studenta do egzaminu dyplomowego jest również złożenie
pracy dyplomowej (jeśli program studiów ją przewiduje) w Dziekanacie Wydziału
Administracji w terminie określonym w § 46 ust. 1 Regulaminu Studiów.
a. Na wniosek studenta lub promotora złożony w terminie dziekan może przesunąć
termin złożenia pracy dyplomowej.

b. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor (opiekun pracy) oraz wyznaczony
przez dziekana recenzent.
c. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej przez recenzenta mają
zastosowanie przepisy, o których mowa w § 49 Regulaminu Studiów.
3. Dziekan ustala termin egzaminu dyplomowego.

III. Egzamin dyplomowy oraz ustalenie wyniku egzaminu końcowego.
Dla studiów pierwszego stopnia:
1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i odbywa się przed Komisją powołaną
przez dziekana. W skład komisji wchodzą przewodniczący i dwóch członków. Pracy
komisji może przewodniczyć Rektor, Prorektor, Dziekan Wydziału lub powołany przez
Dziekana nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
2. W czasie egzaminu dyplomowego student odpowiada na 2 pytania według następującej
zasady:
a. pytanie zgodne z kierunkiem studiów – jedno pytanie z zestawu zatwierdzonego
przez Radę Wydziału, zadawane przez przewodniczącego Komisji,
b. pytanie zgodne ze specjalnością - jedno pytanie z zestawu zatwierdzonego przez
Radę Wydziału, zadawane przez przewodniczącego Komisji,
Z tej części egzaminu komisja ustala jedną wspólną ocenę zgodnie z zasadami
ujętymi w § 54 ust. 8 Regulaminu Studiów GWSH w Gdańsku.
3. W odpowiedzi na pytania oceniana będzie w szczególności znajomość terminów, pojęć,
teorii a także erudycja teoretyczna, potencjał krytyczny w ujęciu problemu, atrakcyjność
odpowiedzi, tempo wypowiedzi, język, struktura wypowiedzi.
4. Ostateczny wynik ukończenia studiów ustalony jest zgodnie z obowiązującymi zasadami
ujętymi w § 54 Regulaminu Studiów GWSH w Gdańsku.
5. Przewodniczący
dyplomowego

Komisji

zobowiązany jest do

dla każdego studenta

uzupełnienia protokołu egzaminu

oraz protokołu przebiegu całego

egzaminu

dyplomowego.
6. Po uzyskaniu pozytywnej oceny końcowej z egzaminu dyplomowego absolwent
otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu studiów.
7. W

przypadku

uzyskania

z

egzaminu

dyplomowego

oceny

niedostatecznej,

nieusprawiedliwionego nie przystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, lub
niedopuszczenia do egzaminu dyplomowego stosuje się przepisy zawarte w § 52
Regulaminu Studiów GWSH w Gdańsku.

Dla studiów drugiego stopnia:
1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i odbywa się przed Komisją powołaną
przez dziekana. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, promotor i recenzent pracy
dyplomowej. Pracy komisji może przewodniczyć prorektor ds. kształcenia, Dziekan
Wydziału lub powołany przez Dziekana nauczyciel akademicki posiadający co najmniej
naukowy stopień doktora.
2. W pierwszej części egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji przedstawia ocenę
z pracy dyplomowej promotora

i recenzenta. Komisja ustala jedną wspólną ocenę

zgodnie z zasadami wyliczenia

średniej przyjętej w Regulaminie Studiów GWSH

w Gdańsku.
3. W drugiej części egzaminu

dyplomowego student odpowiada na 3 pytania według

następującej zasady:
a. pytanie zgodne z kierunkiem studiów – jedno pytanie z zestawu zatwierdzonego
przez Radę Wydziału, zadawane przez przewodniczącego Komisji,
b. pytanie zgodne ze specjalnością - jedno pytanie z zestawu zatwierdzonego przez
Radę Wydziału, zadawane przez przewodniczącego Komisji,
c. pytanie zgodne z zagadnieniami zawartymi w pracy dyplomowej – formułowane
przez promotora pracy.
Z tej części egzaminu komisja ustala jedną wspólną ocenę zgodnie z zasadami
wyliczenia średniej przyjętej w Regulaminie Studiów GWSH w Gdańsku.
4. W odpowiedzi na pytania oceniana będzie w szczególności znajomość terminów, pojęć,
teorii a także erudycja teoretyczna, potencjał krytyczny w ujęciu problemu, atrakcyjność
odpowiedzi, tempo wypowiedzi, język, struktura wypowiedzi.
5. Ostateczny wynik ukończenia studiów ustalony jest zgodnie z obowiązującymi zasadami
ujętymi w § 54 Regulaminu Studiów GWSH w Gdańsku.
6. Przewodniczący
dyplomowego

Komisji

zobowiązany jest do

dla każdego studenta

uzupełnienia protokołu egzaminu

oraz protokołu przebiegu całego

egzaminu

dyplomowego.
7. Po uzyskaniu pozytywnej oceny końcowej z egzaminu dyplomowego absolwent
otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu studiów.
8. W

przypadku

uzyskania

z

egzaminu

dyplomowego

oceny

niedostatecznej,

nieusprawiedliwionego nie przystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, lub

niedopuszczenia do egzaminu dyplomowego stosuje się przepisy zawarte w § 52
Regulaminu Studiów GWSH w Gdańsku.

Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020.

