
 

 

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku 

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych 

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych 

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

Poziom I PZ 11. Proces dyplomowania 

Termin realizacji zadania: 

• do 30 września. 

Załączniki: 

• Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej - Załącznik 16; 

• Wzór streszczenia pracy dyplomowej - Załącznik 17; 

• Kryteria oceny pracy dyplomowej - Załączniki 18A; 

• Kryteria oceny pracy dyplomowej (Wydział Nauk o Zdrowiu) - Załączniki 18B; 

• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie w wersji elektronicznej pracy 
dyplomowej w Bibliotece Uczelnianej PANS we Włocławku - Załącznik 19; 

• Oświadczenie studenta o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej - 
Załącznik 20; 

• Wzór druku oceny/recenzji pracy dyplomowej - Załącznik 21; 

• Wzór imiennego protokołu egzaminu dyplomowego - Załącznik 22; 

• Wzór imiennego protokołu egzaminu dyplomowego na kierunku 
Pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia - Załącznik 23; 

• Wzór imiennego protokołu egzaminu dyplomowego na kierunku 
Pielęgniarstwo studia stacjonarne drugiego stopnia - Załącznik 24; 

• Rekomendowane kryteria oceny odpowiedzi studenta na pytania komisji 
egzaminacyjnej - Załącznik 25. 

 

1. Zakres procedury 
 

Przedmiotem procedury jest sposób realizacji procesu dyplomowania dla studentów na studiach pierwszego stopnia, 

studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. 

 

2. Podmioty odpowiedzialne za wykonanie zadań objętych procedurą 
 

• dziekan wydziału; 

• kierownik zakładu; 

• promotor pracy dyplomowej; 

• recenzent pracy dyplomowej; 

• Zakładowa Komisja ds. Jakości Kształcenia; 

• przewodniczący komisji oceny procesu dyplomowania; 

• przewodniczący komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego; 

• dziekanat wydziału. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Opis postępowania w ramach procedury 
 

1) Wymogi merytoryczne i formalne pracy 

Praca dyplomowa jest: 

a) samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego lub praktycznego albo dokonaniem technicznym, 

prezentującym ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne studenta związane ze studiami na danym 

kierunku, poziomie i profilu oraz potwierdzającym umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

Za pracę dyplomową może być uznana praca powstała w ramach realizacji praktyki zawodowej; 

b) pracą wykonaną przez studenta samodzielnie, pod kierunkiem promotora, czyli uprawnionego nauczyciela 

akademickiego. Promotorem jest osoba, posiadająca co najmniej stopień doktora, którego specjalność naukowa 

powinna być zgodna z tematyką pracy. W procesie dyplomowania może zostać powołany promotor pomocniczy, 

posiadający co najmniej tytuł magistra oraz doświadczenie praktyczne związane z problematyką pracy 

dyplomowej. Na kierunku pielęgniarstwo promotorem pracy licencjackiej o charakterze kazuistycznym może być 

nauczyciel akademicki posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i co najmniej tytuł zawodowy 

magistra lub równorzędny; 

c) pracą podlegającą ocenie promotora, o którym mowa w punkcie b) oraz recenzenta, którym może być nauczyciel 

akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, którego specjalność naukowa powinna być zgodna 

z tematyką pracy dyplomowej; 

d) dobór promotorów i recenzentów do tematyki prac dyplomowych zatwierdza Zakładowa Komisja ds. Jakości 

Kształcenia; 

e) pracą tematycznie związaną z kierunkiem kształcenia studenta; 

f) na kierunku filologia, specjalność filologia języka obcego praca dyplomowa przygotowywana jest we właściwym 

języku obcym. 

Koncepcja pracy dyplomowej wynika z założonych efektów uczenia się w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych na danym kierunku studiów. Rekomenduje się też powiązanie prac dyplomowych ze studiowaną 

specjalnością/specjalizacją dotyczącą danego obszaru kształcenia. Zasady pisania prac dyplomowych w Państwowej 

Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku są przekazywane studentom przez promotorów oraz znajdują się na stronie 

internetowej Uczelni w wyodrębnionych zakładkach w ramach poszczególnych wydziałów. 

Temat pracy dyplomowej: 

a) musi być zatwierdzony przed rozpoczęciem ostatniego semestru studiów; 

b) jest ustalany przez promotora i studenta, przy czym powinny być brane pod uwagę również zainteresowania 

studenta; 

c) może być sformułowany na potrzeby otoczenia gospodarczego i społecznego skonsultowane z ich 

przedstawicielami; 

d) powinien być sformułowany w sposób szczegółowy i uwzględniający praktyczny charakter pracy; 

e) wymaga zatwierdzenia przez Zakładową Komisję ds. Jakości Kształcenia, podobnie jego zmiana. 

Termin wyboru tematu pracy dyplomowej przez studenta upływa: 

a) z dniem 30 kwietnia danego roku akademickiego dla studentów studiów siedmiosemestralnych; 

b) z dniem 31 grudnia danego roku akademickiego dla studentów studiów sześciosemestralnych. 

Dziekanat wydziału prowadzi ewidencję tematów prac dyplomowych. 

 
 



 

Student w pracy dyplomowej powinien: 

a) sformułować problem badawczy/inżynierski (wyraźnie określić cel pracy); 

b) opisać sposób rozwiązania problemu; 

c) przedstawić wnioski płynące z analiz teoretycznych i badań empirycznych; 

d) zaproponować rekomendacje na potrzeby praktyki gospodarczej. 

Student powinien wykazać się: 

a) umiejętnością prowadzenia logicznego wywodu (hipotezy, argumentacja, wnioski); 

b) umiejętnością komponowania struktury pracy (przemyślany podział na rozdziały); 

c) znajomością literatury przedmiotu oraz samodzielnością w wyszukiwaniu źródeł informacji; 

d) umiejętnością poprawnego i sprawnego posługiwania się językiem. W tym zakresie ocenie podlegają: 

komunikatywność, poprawność interpunkcyjna, ortograficzna oraz sprawność stylistyczna. 

Wybrany temat pracy dyplomowej student powinien zrealizować w sposób oryginalny, ale w ramach istniejącej już 

metodologii lub wzorca opracowania naukowego. 

Praca dyplomowa stanowi opracowanie w formie pisemnej zgodne z ustalonym tematem. Wzór druku strony tytułowej 

stanowi Załącznik 16. Ostatnią stronę pracy dyplomowej stanowi jej streszczenie przygotowywane zgodnie ze wzorem 

określonym w Załączniku 17. 

 

2) Kryteria oceny pracy dyplomowej 

Praca dyplomowa podlega ocenie w zakresie: 

a) zgodności treści z tematem pracy, układu pracy i jej struktury; 

b) formalnej strony pracy (poprawność języka, technika pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze); 

c) strony merytorycznej; 

d) poziomu nowatorskiego ujęcia problemu; 

e) indywidualnego wkładu pracy studenta; 

f) charakterystyki doboru i wykorzystania źródeł literatury. 

W celu zwiększenia obiektywizmu oceny pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta wprowadza się Kryteria oceny 

pracy dyplomowej stanowiące Załącznik 18A. Na kierunkach studiów przyporządkowanych do dziedziny nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu Kryteria oceny pracy dyplomowej określa Załącznik 18B. 

Każda praca dyplomowa powstająca w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku podlega sprawdzeniu 

w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. Szczegółowe zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej regulują zapisy 

procedury PU 1. Procedura antyplagiatowa. 

 

3) Procedura przyjęcia pracy dyplomowej 

Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w dziekanacie właściwego wydziału, co najmniej 14 dni przed 

planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Student składa pracę dyplomową w jednym oprawionym egzemplarzu 

(termobindowanie, oprawa zaciskowa, itp.), dwustronnie drukowanym po uprzedniej akceptacji promotora, który składa 

podpis na stronie tytułowej przy zwrocie Pracę przyjmuję i umieszcza datę akceptacji. Akceptacja pracy dyplomowej jest 

równoznaczna z uzyskaniem przez studenta zaliczenia z seminarium dyplomowego, dokonanego także w systemie 

informatycznym. Wraz z drukowanym egzemplarzem pracy student zobowiązany jest do złożenia wersji elektronicznej 

na płycie CD/DVD zapisanej w dwóch formatach: 

a) w edytorze tekstu pozwalającym na zapis wynikowy w formacie: DOC/DOCX lub ODT; 



b) w tzw. PDF przeszukiwalnym (searchable PDF). 

Płyta CD/DVD powinna być podpisana (nazwisko, imię, numer albumu, praca licencjacka) i tożsama z wersją papierową 

pracy. Płytę umieszcza się w kopercie przyklejonej do wewnętrznej strony okładki na końcu pracy. Zawartość płyty należy 

skompresować (ZIP/RAR) i zapisać pod nazwą: nazwisko, imię, numer albumu. Spakowane pliki muszą mieć 

rozszerzenie .txt, .doc, .docx, .odt, .rtf, .pdf. Jeśli student wyraża zgodę na udostępnienie pracy w Bibliotece Uczelnianej 

składa ją w formie elektronicznej na nośniku danych. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody przez studenta na 

udostępnianie jego pracy dyplomowej w Bibliotece Uczelnianej stanowi Załącznik 19. Biblioteka Uczelniana prowadzi 

bazę archiwizowanych prac dyplomowych. Do pracy dyplomowej student dołącza oświadczenie o samodzielnym 

napisaniu pracy według wzoru określonego w Załączniku 20. Do składanej w dziekanacie wydziału pracy dyplomowej 

student zobowiązany jest dołączyć dokumenty świadczące o zmianie jego danych osobowych, względem danych 

osobowych podanych wcześniej Uczelni, np. o zmianie miejsca zamieszkania, zmianie nazwiska itp. 

 

4) Ocena pracy 

Praca dyplomowa oceniana jest niezależnie przez promotora i recenzenta. Promotor i recenzent sporządzają pisemne 

oceny pracy dyplomowej i składają je w dziekanacie najpóźniej 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu 

dyplomowego. Wzór druku oceny/recenzji pracy dyplomowej stanowi Załącznik 21. Student ma prawo zapoznać się 

z recenzjami pracy dyplomowej przed egzaminem dyplomowym. Recenzje pracy dyplomowej są jawne, poza 

przypadkami, gdy przedmiot pracy dyplomowej jest objęty tajemnicą prawnie chronioną. 

Ocena pracy dyplomowej dokonana przez recenzenta musi być pozytywna. W przypadku negatywnej oceny, dziekan 

wydziału powołuje dodatkowego recenzenta z grona osób uprawnionych. Po dokonaniu oceny pracy dyplomowej przez 

dodatkowego recenzenta, dziekan wydziału podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu 

dyplomowego. 

Ocena pracy dyplomowej ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych ocen promotora i recenzenta 

(wyliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) w zależności od wartości liczbowych: 

a) powyżej 4,55 - bardzo dobry (5,0); 

b) 4,16 - 4,55 - dobry plus (4,5); 

c) 3,76 - 4,15 - dobry (4,0); 

d) 3,36 - 3,75 - dostateczny plus (3,5); 

e) do 3,35 - dostateczny (3,0). 

Dla kierunków studiów przyporządkowanych do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu kryteria oceny pracy 

dyplomowej sprecyzowano w załącznikach Regulaminu dyplomowania obowiązującego w Wydziale Nauk o Zdrowiu dla 

studiów pierwszego i drugiego stopnia. 

 

5) Komisja egzaminacyjna 

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana wydziału. W skład komisji wchodzą: 

przewodniczący, promotor pracy dyplomowej i recenzent. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest dziekan 

wydziału lub wyznaczony przez niego nauczyciel akademicki z danego zakładu/wydziału, posiadający co najmniej stopień 

doktora. 

Skład komisji egzaminacyjnej na kierunkach studiów przyporządkowanych do dziedziny nauk medycznych i nauk 

o zdrowiu powoływany jest przez dziekana wydziału odrębnie dla części teoretycznej i części praktycznej egzaminu 



dyplomowego według zasad określonych w Regulaminie dyplomowania obowiązującym w Wydziale Nauk o Zdrowiu dla 

studiów pierwszego i drugiego stopnia. 

Druk imiennego protokołu egzaminu dyplomowego przygotowuje dziekanat właściwego wydziału. Przewodniczący 

komisji egzaminacyjnej wypełnia imienny protokół egzaminu dyplomowego, który podpisują członkowie komisji. Wzór 

imiennego protokołu egzaminu dyplomowego stanowi Załącznik 22. W przypadku kierunku pielęgniarstwo, studia 

stacjonarne pierwszego stopnia, wzór protokołu egzaminu dyplomowego stanowi Załącznik 23. W przypadku kierunku 

pielęgniarstwo, studia stacjonarne drugiego stopnia, wzór protokołu egzaminu dyplomowego stanowi Załącznik 24. 

Termin egzaminu dyplomowego wyznacza dziekan wydziału, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego komisji 

egzaminacyjnej, z zachowaniem postanowień Regulaminu studiów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we 

Włocławku. 

 

6) Egzamin dyplomowy 

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Na egzaminie dyplomowym student powinien wykazać się wiedzą z zakresu 

studiowanego kierunku/specjalności/specjalizacji oraz problematyki związanej z pracą dyplomową. 

W przypadku kierunku studiów pierwszego stopnia przyporządkowanych do dziedziny nauk medycznych i nauk 

o zdrowiu, studia kończą się egzaminem dyplomowym składającym się z części teoretycznej i praktycznej. W ramach 

części teoretycznej odbywa się test. 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla każdego kierunku/specjalności/specjalizacji są przygotowywane przed końcem 

semestru poprzedzającego semestr kończący studia przez nauczycieli akademickich kierunku i zatwierdzane przez 

Zakładową Komisję ds. Jakości Kształcenia, a w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dziedziny nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia. Na początku ostatniego semestru 

studiów wykaz zagadnień jest przekazywany do wiadomości studentów. 

Student na egzaminie dyplomowym: 

a) przedstawia założenia i wnioski z pracy dyplomowej oraz odpowiada na pytania w tym zakresie; 

b) odpowiada na co najmniej trzy pytania, służące weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się objętych programem 

studiów. Proponowane kryteria oceny odpowiedzi studenta na pytania egzaminacyjne określa Załącznik 25. 

Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja ustala ocenę z egzaminu dyplomowego na podstawie średniej 

arytmetycznej ocen uzyskanych za odpowiedzi na poszczególne pytania (średnia wyliczana jest z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku i musi wynosić co najmniej 3,0). 

Ogłoszenie wyniku oceny egzaminu dyplomowego następuje bezpośrednio po zakończonym egzaminie. 

Ocena słowna wpisana do dyplomu ukończenia studiów jest ustalana następująco: 

a) powyżej 4,55 - bardzo dobry (5,0); 

b) 4,16 - 4,55 - dobry plus (4,5); 

c) 3,76 - 4,15 - dobry (4,0); 

d) 3,36 - 3,75 - dostateczny plus (3,5); 

e) do 3,35 - dostateczny (3,0). 

Na wniosek studenta lub promotora, egzamin dyplomowy może być egzaminem otwartym. Decyzję o przeprowadzeniu 

egzaminu otwartego podejmuje dziekan wydziału. Uczestnicy egzaminu otwartego niebędący członkami komisji 

przeprowadzającej egzamin dyplomowy, nie mogą zadawać dyplomantowi pytań, jak również uczestniczyć w części 

niejawnej oceniającej egzamin. 



Egzamin dyplomowy, w miarę możliwości Uczelni, powinien być dostosowany do indywidualnych możliwości osób 

niepełnosprawnych. 

Na kierunku filologia egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w języku obcym, jak i polskim. 

Na kierunkach studiów przyporządkowanych do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu egzamin dyplomowy 

obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie studiów. Egzamin składa się 

z części teoretycznej i praktycznej. 

Szczegółowe zasady dotyczące procesu dyplomowania zawarte są w Regulaminach dyplomowania w Państwowej 

Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. 

 

4. Dokumenty związane z procedurą 
 

• Regulamin studiów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku; 

• Regulamin dyplomowania w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku; 

• Regulamin dyplomowania w Wydziale Nauk o Zdrowiu dla studiów pierwszego i drugiego stopnia; 

• Zasady pisania prac dyplomowych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku; 

• Przewodnik do opracowania pracy licencjackiej kierunek Pielęgniarstwo; 

• Przewodnik do opracowania pracy magisterskiej kierunek Pielęgniarstwo. 

 


