
 

REGULAMIN DYPLOMOWANIA STUDENTÓW 

WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin opracowany został na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), Regulaminu studiów 

w Politechnice Radomskiej im. K. Pułaskiego obowiązującego, Zarządzenia nr R – 45/2010 

Rektora Politechniki Radomskiej. 

2. Postanowienia regulaminu dotyczą Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Politechniki 

Radomskiej im. K. Pułaskiego. 

 

II. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest : 

uzyskanie zaliczeń i złożenie egzaminów wymaganych planem studiów, 

na kierunkach filologia polska oraz filologia (specjalność: filologia angielska-stopień II), złożenie 

pracy dyplomowej stanowiącej opracowanie monograficzne w formie pisemnej, 

dostarczenie do dziekanatu: 

 wypełnionego indeksu, 

 karty okresowych osiągnięć, 

 opieczętowanej karty obiegowej 

 czterech zdjęć o formacie 4,5 x 6,5 (jedno podpisane na odwrocie), 

 innych wymaganych dokumentów, 

 ewentualne dokumenty poświadczające szczególne osiągnięcia studenta celem wpisania ich 

do suplementu 

uregulowanie zobowiązań finansowych wobec Uczelni, w tym wniesienie opłaty za dyplom 

 

III. PRACA DYPLOMOWA ( dotyczy kierunków: filologia polska oraz filologia, 

specjalność: filologia angielska, stopień II) 

 

1. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego 

zatrudnionego na stanowisku profesora, adiunkta, starszego wykładowcy ze stopniem 

doktora. 

2. Liczba prac dyplomowych powierzonych jednemu promotorowi w danym roku 

akademickim nie może przekroczyć 12. 

3. Temat pracy dyplomowej nie może powielać tematu innej pracy obronionej wcześniej, 

o ile nie stanowi jej twórczego rozwinięcia lub innego ujęcia tematu. 

4. Studentowi przysługuje prawo wyboru tematu pracy dyplomowej, a tym samym 

promotora pracy dyplomowej. Student ma prawo zgłosić promotorowi propozycję 

własnego tematu pracy. Deklarację w tej kwestii student winien złożyć w maju roku 

poprzedzającego semestr, w którym rozpoczyna się pracę w grupach seminaryjnych na 

studiach stacjonarnych; na studiach niestacjonarnych do dnia 30.11. w roku rozpoczęcia 

seminarium. Ostateczną decyzję o przydziale tematu podejmuje promotor. 

5. Pierwszeństwo w wyborze promotora przysługuje studentowi z wyższą średnią ocen. 

Warunkiem jest dotrzymanie ustalonych w pkt. 3 terminów. Ostateczną decyzję 

o przyjęciu studenta na seminarium podejmuje promotor. 

6. Temat wykładu dyplomowego w przypadku kierunku filologia określa Rada Wydziału. 

7. Listę promotorów przedstawia Dziekan . 

8. Zagadnienia na egzamin dyplomowy ustalają kierownicy katedr, przed sesją 

egzaminacyjną poprzedzającą piąty semestr nauki. 

9.  Termin ustalenia tematu pracy dyplomowej dla studenta określa Regulamin Studiów 

w Politechnice Radomskiej im. K. Pułaskiego. 

10. Sekretariat Wydziału prowadzi ewidencję podjętych tematów prac dyplomowych. 



11. Po ustaleniu tematów prac dyplomowych/zagadnień egzaminacyjnych sekretariat 

instytutu zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania listy tematów do dziekanatu. 

 

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ  
1. Praca dyplomowa winna być przygotowana zgodnie ze wskazówkami edytorskimi 

i redakcyjnymi opracowanymi przez katedry. 

2. Pracę dyplomową student winien złożyć w dziekanacie w dwóch egzemplarzach, z których jeden, 

tzw. recenzencki, po egzaminie dyplomowym przekazywany jest do akt studenta. 

3. Składając pracę dyplomową w dziekanacie student winien dołączyć: 

 oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy umieszczone w sposób trwały w pracy (zał. 

1); 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie pracy dyplomowej umieszczone w sposób 

trwały w pracy (zał. 2); 

 płytę CD z wersją elektroniczną pracy dyplomowej zapisaną w formacie obsługiwanym przez 

Microsoft Word oraz formacie PDF. 

4. Promotor poświadcza akceptację pracy wpisem w indeksie – zaliczeniem seminarium, oraz 

własnoręcznym podpisem na pierwszej stronie obydwu egzemplarzy oprawionej pracy 

dyplomowej z adnotacją: „Akceptuję” oraz datą. 

 

OCENA PRACY DYPLOMOWEJ  
1. Ocena pracy studenta winna być napisana odręcznie na formularzu (zał. 4) lub komputerowo 

przy zachowaniu wzorca zgodnego z ww. formularzem. Ocena pracy ma charakter opisowy, 

winna być sporządzona rzetelnie i solidnie. 

2. Ocenę pracy dyplomowej stanowi średnia arytmetyczna wynikająca z ocen promotora oraz 

recenzenta.  

 

IV. EGZAMIN DYPLOMOWY 

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

1. Egzamin dyplomowy odbywa się w następujących turach: 

 I tura egzaminu: terminy od początku sesji egzaminacyjnej do 10 lipca. 

 II tura egzaminu – terminy od początku sesji poprawkowej do 30 września. 
2. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub 

nieusprawiedliwionego nie przystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan 

wyznacza drugi termin egzaminu, jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może odbyć się 

wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od 

daty pierwszego egzaminu. 
3. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego, oceny niedostatecznej w pierwszym terminie 

student może przystąpić do egzaminu poprawkowego w okresie sesji poprawkowej ostatniego 

semestru. 
 

ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

1. Zakres egzaminu dyplomowego obejmuje treści programowe przedmiotów kierunkowych 

i podstawowych realizowane w ramach planu studiów i programów nauczania na 

poszczególnych kierunkach studiów. 
2. Zagadnienia na egzamin dyplomowy opracowywane są odpowiednio w Katedrze Pedagogiki 

i Psychologii, Katedrze Filologii Polskiej i Katedrze Neofilologii, a następnie zatwierdzane przez 

Radę Wydziału. 
3. Wykaz zagadnień udostępniany jest studentom na rok przed planowanym końcem studiów. 

 

 

 

 

 



V. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

 

 NA KIERUNKU PEDAGOGIKA 
1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, podczas którego student losuje 3 zadania 

egzaminacyjne. 

2. Po wylosowaniu zadań egzaminacyjnych student ma czas na przygotowanie się do odpowiedzi 

ustnych. 

3. W czasie egzaminu ustnego na sali przebywa przewodniczący komisji oraz jej członkowie; 

Przebywanie w sali egzaminacyjnej innych osób spoza komisji jest niedopuszczalne. 

4. Po udzieleniu odpowiedzi na zadania egzaminacyjne zdający przekazuje przewodniczącemu 

komisji kartki z treścią zadań egzaminacyjnych wraz z brudnopisem. 

5. Wyniki przebiegu egzaminu oraz oceny za poszczególne odpowiedzi studentów na zadania 

egzaminacyjne, członkowie komisji dokumentują w protokole egzaminu dyplomowego. 

6. Ocena z egzaminu ustnego opiera się na Regulaminie Studiów Politechniki Radomskiej. 

 

NA KIERUNKACH FILOLOGIA POLSKA ORAZ FILOLOGIA 

(SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA ANGIELSKA, STOPIEŃ II) 
1. Dyplomant odpowiada na zadane przez komisję trzy pytania zasadnicze. 

2. Dwa pytania formułuje promotor pracy dyplomowej, jedno recenzent. 

3.  Przewodniczący komisji może zdecydować o postawieniu dodatkowych pytań. 

4. Wyniki przebiegu egzaminu oraz oceny za poszczególne odpowiedzi studentów na zadania 

egzaminacyjne, członkowie komisji dokumentują w protokole egzaminu dyplomowego. 

 

NA KIERUNKU FILOLOGIA 
5. Dyplomant odpowiada na zadane przez komisję trzy pytania zasadnicze. 

6.  Pytania zadaje Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. 

7.  Przewodniczący komisji może zdecydować o postawieniu dodatkowych pytań. 

8. Wyniki przebiegu egzaminu oraz oceny za poszczególne odpowiedzi studentów na zadania 

egzaminacyjne, członkowie komisji dokumentują w protokole egzaminu dyplomowego. 

 

VI. SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ 
1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana na wniosek 

kierowników katedr; którzy na początku ostatniego semestru studiów składają do Dziekana na 

piśmie proponowane składy Komisji Egzaminu Dyplomowego wraz z propozycją terminów 

przeprowadzenia tych egzaminów. 

2. Komisja składa się z 3 do 5 członków powołanych spośród nauczycieli akademickich 

posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe ze stopniem minimum doktora. 

 

VII. ZASADY OCENY EGZAMINU DYPLOMOWEGO 
1. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego Komisja Egzaminacyjna ustala: 

 oceny z odpowiedzi na poszczególne pytania egzaminacyjne (według obowiązującej skali 

ocen), 

 ocenę z egzaminu dyplomowego, jako średnią arytmetyczną poszczególnych ocen, 

2. Ostateczny wynik studiów. 

3. W kwestiach spornych ostateczne zdanie ma Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. 
 

VIII. SPOSÓB OBLICZANIA OSTATECZNEGO WYNIKU STUDIÓW 
1. Ukończenie studiów następuje po zdaniu egzaminu dyplomowego. 

2. Ostateczny wynik studiów obliczany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

i stanowi sumę: 

 

dla kierunków: Pedagogika oraz Filologia 

 60% średniej oceny z całego okresu studiów, obliczonej zgodnie z Reg. Studiów, 

 40% oceny egzaminu dyplomowego. 

 

 



dla kierunków: filologia polska oraz filologia, specjalność: filologia angielska-stopień II 

 60% średniej oceny z całego okresu studiów, obliczonej zgodnie z Reg. Studiów, 

 20% oceny pracy dyplomowej, 

 20% oceny egzaminu dyplomowego. 

 


