Instytut Ekonomiczny
PWSZ w Głogowie

Głogów, dnia 27.11.2020 r.

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO W
INSTYTUCIE EKONOMICZNYM PWSZ W GŁOGOWIE.

I. WSTĘP
Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego określają szczegółowe wymagania
dotyczące dyplomowania na kierunku Finanse i Rachunkowość w Instytucie Ekonomicznym
oraz precyzują sposób postępowania przy organizacji egzaminów dyplomowych. Dokument
stanowi rozwinięcie treści zawartych w Ustawie z dnia 20.07.2018 r. Prawo o Szkolnictwie
Wyższym i Nauce oraz z załącznikiem do uchwały Senatu nr 75/XV/19 z dnia 12.04.2019 r.
(Regulamin Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie).
II. EGZAMIN DYPLOMOWY
1. Warunkiem

dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest wypełnienie wymagań

wynikających z regulaminu PWSZ w Głogowie i spełnienie łącznie poniższych przesłanek:
a) uzyskanie wszystkich zaliczeń i złożenie egzaminów ze wszystkich przedmiotów
i praktyk przewidzianych w programie studiów;
b) złożenie wszystkich dokumentów określonych w odrębnych przepisach.
2. Egzamin powinien odbyć się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu, jednak
nie później niż w terminie dwóch tygodni od uzyskania wszystkich zaliczeń i złożenia
egzaminów ze wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.
3. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i składa się z dwóch etapów.
a. ETAP I – EGZAMIN Z WIEDZY TEORETYCZNEJ zawiera

pytania

kierunkowe i specjalnościowe. Materiał obowiązujący do egzaminu będzie się składał z
25 pytań kierunkowych i 20 pytań specjalnościowych. Pytania będę umieszczone na
stronie PWSZ w Głogowie. Na egzaminie student losuje dwa pytania, w tym jedno
kierunkowe i jedno specjalnościowe, odpowiada na nie ustnie przed komisją. Ocena z
egzaminu z wiedzy teoretycznej będzie średnią ocen uzyskanych z odpowiedzi na każde
pytanie.
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b. ETAP II Z WIEDZY PRAKTYCZNEJ - odbędzie się w formie prezentacji ustnej.
Powinny w niej zostać ukazane zagadnienia, będące efektem odbytej przez studentów
praktyki zawodowej, której celem jest uzyskanie przez studenta doświadczenia i nabycie
umiejętności praktycznych, niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej. Tematyka
prezentacji powinna zostać przygotowana wraz z opiekunem. Osoba ta pomaga
wyselekcjonować materiał, jaki zostanie przedłożony w prezentacji. Prezentacja
powinna być przedstawiona w formie graficznej (szablon stanowi zał.1). Czas trwania
to ok. 10-15 minut, ilość slajdów powinna wynosić pomiędzy 10 a 12.
W skład oceny z części teoretycznej wchodzi merytoryka prezentacji, forma przekazu
oraz odpowiedz na pytanie odnoszące się do przedstawionych treści, zadane przez
jednego z członków komisji.
4. Na ocenę z egzaminu dyplomowego składa się średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych w
etapie I - stanowiącym część teoretyczną oraz i etapie II - stanowiącym część praktyczną.
5. Podstawą obliczenia ogólnego wyniku studiów są:
a) średnia arytmetyczna ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów ujętych
w planie studiów –X;
b) ocena z egzaminu dyplomowego – Z.
6. Ogólny wynik studiów stanowi sumę: 0,6 oceny wymienionej w pkt 18 ppkt a oraz 0,4
oceny wymienionej w pkt 18 ppkt b, ocenę ogólną określa się wg wzoru: 0,6 X+0,4 Z
7. Na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ogólny wynik studiów wyrażony oceną
ustaloną zgodnie z zasadą:

Wynik

Ocena słowna

od 4,51

bardzo dobry

4,21 – 4,50

dobry plus

3,75 – 4,20

dobry

3,26– 3,74

dostateczny plus

Do 3,25

dostateczny

8. Ogólny wynik studiów ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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9. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół obejmujący w szczególności:
treść zadawanych pytań, oceny udzielonych odpowiedzi, ocenę końcową egzaminu
dyplomowego, a także ogólny wynik studiów.
10. Komisję egzaminacyjną stanowić będą 3 osoby: przewodniczący komisji, opiekun oraz
członek komisji.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprawy nie objęte Zasadami przeprowadzania egzaminu dyplomowego rozstrzyga Dyrektor
Instytutu Ekonomicznego.
2. Niniejsze zasady zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Instytutu z dnia 04.12.2020 r.
Załączniki:
1. Szablon prezentacji dot. części praktycznej egzaminu dyplomowego
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