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1. Cel instrukcji  

Celem instrukcji jest określenie zasad procesu dyplomowania studentów studiów I 

stopnia studiów stacjonarnych kierunek analityka weterynaryjna. 

 

2. Odpowiedzialność 

• Dziekan, 

• Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki, 

• Kierownicy jednostek organizacyjnych,, 

• członkowie Komisji Egzaminu Dyplomowego (dziekan lub prodziekan, nauczyciel 

akademicki odpowiedzialny za seminarium, inny nauczyciel akademicki posiadający tytuł 

profesora lub stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie weterynaria) 

 

3. Opis postępowania 

3.1. Termin przyporządkowania tematu zagadnienia problemowego prezentowanego w 

części praktycznej egzaminu dyplomowego:  

w trakcie I semestru seminarium dyplomowego, 

3.2. Zasady przyporządkowania i zatwierdzania tematów zagadnień problemowych  

Tematy zagadnień problemowych (przygotowywanych w formie prezentacji 

multimedialnej) zgłaszane są przez nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za 

seminarium (po wcześniejszym ustaleniu ze studentami tworzącymi daną grupę seminaryjną) 

do Rady Programowej kierunku do dnia 30 listopada. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

dziekana, zagadnienie może być konsultowane przez innego nauczyciela akademickiego 

posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora. Liczba przedstawionych zagadnień 

problemowych powinna stanowić 120% liczby studentów w danym roku. Rada Programowa 

do 14 dni określa zgodność tematów problemowych z kierunkiem studiów.  

3.3. Zasady przygotowania, opracowania i wstępnej oceny prezentacji 

Przygotowanie i opracowanie zagadnienia problemowego odbywa się w trakcie 

seminarium dyplomowego (V i VI semestr studiów). Na ocenę prezentacji składają się 

następujące elementy: 

- wiedza i zaangażowanie studenta w przygotowanie wyznaczonego zagadnienia (35%) 

-praktyczne rozwiązania dotyczące omawianego zagadnienia (20%) 

- umiejętność odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnienia (30%) 

- jakość techniczna prezentacji i zgodność wykonania z zasadami ochrony własności 

intelektualnej i danych osobowych(10%) 

- zainteresowanie tematem, nawyk samokształcenia i poszukiwania danych w literaturze 

naukowej, świadomość wysokich wymagań stawianych wobec diagnosty weterynaryjnego 

(5%) 

Wstępna ocena prezentacji, umiejętność jej przedstawienia, formułowania własnych hipotez i 

ich obrony, a także wnioskowania jest jednocześnie oceną końcową z seminarium. 



 
 

Wstępna ocena prezentacji oraz umiejętność jej przedstawienia jest jednocześnie oceną 

końcową z seminarium. 

Nauczyciel akademicki odpowiedzialny za daną grupę seminaryjną jest zobowiązany 

do archiwizacji wersji elektronicznych prezentacji przez okres 5 lat i przekazania wersji 

drukowanych z protokołem z seminarium do dziekanatu.  

3.4. Tryb i zakres składania dokumentów do egzaminu dyplomowego 

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego po udokumentowanym 

otrzymaniu ocen pozytywnych ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przedmiotów 

przewidzianych programem studiów oraz praktyk zawodowych. 

Termin egzaminu dyplomowego ustala Dziekan lub Prodziekan (informacja o terminie 

jest zamieszczona w wirtualnym dziekanacie).  

3.5. Sposób przeprowadzenia egzaminu dyplomowego licencjackiego 

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i odbywa się przed komisją powołaną 

przez Dziekana, w skład której wchodzą: dziekan lub prodziekan jako przewodniczący, 

nauczyciel akademicki odpowiedzialny za seminarium, inny nauczyciel akademicki 

posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie weterynaria. 

Dziekan może rozszerzyć skład Komisji o przedstawiciela interesariuszy zewnętrznych 

(kierownik jednej z jednostek, w której realizowane były praktyki zawodowe lub osoba 

sprawująca opiekę nad studentami w trakcie praktyki zawodowej) 

Egzamin składa się z następujących części: 

Praktycznej - przedstawienie i omówienie zagadnienia problemowego przygotowanego 

przez studenta oraz odpowiedzi na pytania członków komisji. 

Teoretycznej - odpowiedź na trzy pytania otwarte wylosowane przez studenta z puli 

pytań obejmujących zagadnienia prezentowane w ramach wszystkich modułów realizowanych 

w czasie studiów.  

Ocena egzaminu dyplomowego dokonywana jest zgodnie z obowiązującym aktualnie 

Regulaminem Studiów UP w Lublinie oraz Zarządzeniem Rektora. Po uzyskaniu oceny 

pozytywnej z egzaminu dyplomowego student uzyskuje tytuł zawodowy licencjata  i dyplom 

licencjata. 

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionej nieobecności 

na egzaminie dyplomowym w wyznaczonym terminie wdrażana jest dalsza procedura zgodna 

z Załącznikiem 2 do Zarządzenia nr 45 Rektora UP z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

 


