
1 
 

Instrukcja I.12 

 

Szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia 

kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata dla cykli 

studiów, które rozpoczęły się od roku akademickiego 2019/2020 

 

1. Ogólne zasady organizowania i przebiegu egzaminu dyplomowego określa Regulamin 

Studiów UP w Lublinie oraz  Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2  do Zarządzenia nr 45 Rektora 

UP w Lublinie z dnia 19 kwietnia 2021 r. dostępne na stronie internetowej WNoŻiB. 

2. Student zdaje egzamin dyplomowy przed właściwą dla swojego kierunku wydziałową 

komisją egzaminacyjną, która przygotowuje i przeprowadza egzaminy dyplomowe oraz 

dokumentuje ich wyniki. 

3. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Student uczestniczy w części jawnej 

egzaminu obejmującej: część praktyczną i część teoretyczną. 

 

Część praktyczna egzaminu:  

a. Student przedstawia opracowany przez siebie projekt inżynierski lub zagadnienie 

problemowe w formie prezentacji multimedialnej, wykonanej zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w załącznikach do instrukcji I.12. 

b. Student udziela odpowiedzi na 2 pytania zadane przez członków komisji dotyczące 

przedstawianego projektu inżynierskiego lub zagadnienia problemowego. 

 

Część teoretyczna egzaminu:  

Student udziela odpowiedzi na 3 pytania otwarte wylosowane z puli pytań przygotowanych do 

celów egzaminu, sprawdzających wiedzę studenta z zakresu przedmiotów objętych programem 

nauczania na danym kierunku studiów. Rady Programowe kierunku studiów opracowują wykaz  

zagadnień egzaminacyjnych.  

 

4. Komisja egzaminacyjna po przeprowadzeniu części praktycznej i teoretycznej egzaminu 

dyplomowego kontynuuje pracę w trybie niejawnym. Ocenia etapy egzaminu i ustala 

końcową ocenę egzaminacyjną zgodnie z Regulaminem Studiów. 

5. Bezpośrednio po zakończeniu obrad przewodniczący komisji  egzaminacyjnej informuje 

dyplomanta o uzyskanych ocenach na egzaminie dyplomowym i  ocenie końcowej 

ukończenia studiów.   
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6. Komisja egzaminacyjna  typuje najlepsze projekty do wyróżnień.  

7. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej dokumentuje przebieg egzaminu dyplomowego. 

8. Zmiany procedury przebiegu egzaminu dyplomowego dokonuje Dziekan Wydziału.  

9. Udostępnienie procedury 

Niniejsza procedura jest częścią Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia/ Instrukcje dla 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

Sposób udostępniania procedury – strona internetowa Wydziału 

 

10. Osoby odpowiedzialne za realizację procedury 

1) Dziekan Wydziału Nauk o żywności i Biotechnologii 

2) Prodziekan WNoŻiB ds. dydaktyki, 

4) Kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału - katedr i zakładów, 

5) Nauczyciel akademicki odpowiedzialny za prowadzenie seminarium dyplomowego, 

5) Wyznaczeni pracownicy dziekanatu Wydziału. 

 

 

 

 

 

 


