
        

 

 

 

INSTRUKCJA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY 
Monitorowanie i doskonalenie 

przeprowadzenia egzaminu 

dyplomowego 

Nr WKPiI/I14/2016 Wydanie 1 

Z dnia: 4.11.2016 r. Ważny od: 08.11.2016 r. 

Opracowanie: Prodziekani ds. studenckich 

Akceptacja: Dziekan WHS dr hab. prof. ATH  MAREK BERNACKI 

 

CEL INSTRUKCJI 

 

Celem instrukcji jest monitorowanie i doskonalenie egzaminu dyplomowego oraz określenie 

sposobu organizacji prac prowadzonych w ramach systemu monitorowania, oceny i 

planowania działań naprawczych w systemie zapewniania jakości kształcenia, którego 

jednym z elementów składowych jest analiza poprawności wypełnienia protokołów obron 

prac dyplomowych/magisterskich/końcowych prowadzonych na Wydziale Humanistyczno-

Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ze szczególnym 

uwzględnieniem zgodności tematów z kierunkiem/specjalnością studiów oraz adekwatności 

pytań stawianych studentom w trakcie obrony, a także analiza statystyczna wyników 

uzyskanych z egzaminu dyplomowego i prac dyplomowych. 

Celem instrukcji jest systematyzacja raportów z analizy protokołów obron prac 

dyplomowych/magisterskich/końcowych. 

 

ZAKRES INSTRUKCJI 

 

Przedmiotem instrukcji jest monitorowanie i doskonalenie przeprowadzania egzaminu 

dyplomowego, z uwzględnieniem analizy poprawności wypełnienia protokołów obron prac 

dyplomowych/magisterskich/końcowych prowadzonych na Wydziale Humanistyczno-

Społecznym, w tym określenie terminarza i procesu sporządzania raportu o poprawności 

wypełnienia protokołów. 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 

1. Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego, 

2. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej, 

3. Prodziekan ds. Studenckich i Promocji, 

4. Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia 

5. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia, 

6. Kierownicy Katedr. 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAMACH INSTRUKCJI 

 

1. Monitorowanie jest prowadzone przez członków Wydziałowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia, zwanych dalej Komisją, na wniosek Kierowników Katedr/Kierowników 
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Studiów Podyplomowych, którzy opiniują oni sposób wypełnienia protokołów obron prac 

dyplomowych/magisterskich/końcowych sprawdzając: 

a) kompletność i zgodność składu komisji powołanej przez dziekana, którą tworzą  

 przewodniczący, 

 promotor pracy dyplomowej, 

 recenzent lub inny nauczyciel akademicki wyznaczony przez dziekana 

b) w przypadku protokołu z otwartego egzaminu dyplomowego członkowie Wydziałowej 

Komisji ds. Jakości Kształcenia sprawdzają czy wniosek w tej sprawie został złożony na 

miesiąc przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego oraz czy ogłoszenie o 

terminie otwartego egzaminu dyplomowego było umieszczone na tablicy ogłoszeń przed 

dziekanatem, jak również zamieszczone na stronie internetowej wydziału na dwa 

tygodnie przed datą egzaminu. Tryb przeprowadzenia egzaminu otwartego jest taki sam 

jak tryb egzaminu zamkniętego 

c) czy termin egzaminu dyplomowego dla studentów studiów pierwszego stopnia, którzy 

złożyli oświadczenie o zamiarze kontynuowania studiów na studiach drugiego stopnia 

(magisterskich), odbył się w terminie umożliwiającym kontynuację studiów w Akademii 

Techniczno-Humanistycznej lub innej uczelni bez utraty semestru lub roku 

akademickiego 

d) zgodność tematów z kierunkiem/specjalnością studiów 

e) adekwatność pytań stawianych studentom w trakcie obrony do zakresu egzaminu 

dyplomowego ustalonego przez radę wydziału 

f) czy egzamin dyplomowy był przeprowadzany w języku obcym w przypadku odbywania 

studiów w tym języku 

g) czy w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim, egzamin dyplomowy był 

przeprowadzony w języku obcym za zgodą dziekana, o ile na początku semestru 

dyplomowego został złożony pisemny wniosek studenta  

h) czy w przypadku kierunku filologia egzamin dyplomowy był przeprowadzany w języku 

określonym w programie kształcenia 

i) czy protokół z egzaminu dyplomowego sporządzono na drukach według ustalonego 

przez uczelnię wzoru 

j) czy przy ocenie wyniku egzaminu dyplomowego zastosowano odpowiednią skalę ocen 

określoną w § 23 ust. l. Regulaminu studiów wyższych Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej, tj.  

5,0 – bardzo dobry A 

4,5 – dobry plus B 

4,0 – dobry C 

3,5 – dostateczny plus D 

3,0 – dostateczny E 

2,0 – niedostateczny F 

k) Czy ostateczny wynik ukończenia studiów obliczono według wzoru: 

W ed = (0,25 x Opd)+(0,25 x Oed)+(0,5 x OI) 

ed – egzamin dyplomowy 

pd – praca dyplomowa 

I – średnia ocena z przebiegu studiów 

l) czy wszystkie oceny średnie zostały liczone z dokładnością do 0,01 

m) czy w dyplomie ukończenia studiów wyższych w Akademii Techniczno-Humanistycznej 

podano wynik ukończenia studiów wyrównany do oceny ostatecznej zgodnie z zasadą: 

do 3,24 ocena dostateczna 

3,25 – 3,69 ocena dostateczna plus 

3,70 – 4,24 ocena dobra 

4,25 – 4,5 ocena dobra plus 
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Powyżej 4,5 ocena bardzo dobra 

n) czy ewentualne pisemne wystąpienie przewodniczącego komisji egzaminu 

dyplomowego do dziekana z wnioskiem o wydanie dyplomu z wyróżnieniem nastąpiło 

w sytuacjach uzasadnionych po spełnieniu warunków: 

- ukończył studia w terminie przewidzianym planem studiów,  

- uzyskał wynik ukończenia studiów WED nie niższy niż 4,75 

- uzyskał z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego ocenę bardzo dobrą,  

- charakteryzuje się nienaganną postawą. 

m) czy załączono recenzje  

2. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia przekazuje Kierownikom jednostek raport z 

analizy 10 losowo wybranych dla kierunku protokołów Komisji egzaminu 

dyplomowego/końcowego (Załącznik nr 2) w terminie 7 dni od zakończenia prac. 

 

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z INSTRUKCJĄ 

1. Regulamin studiów wyższych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w  Bielsku-Białej 

2. Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia 

3. Wzór wniosku o przeprowadzenie analizy poprawności wypełnienia protokołów obron prac 

dyplomowych/magisterskich/końcowych prowadzonych na Wydziale Humanistyczno-

Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej składanego do 

Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

4. Wzór raportu Wydziałowej Komisji z analizy poprawności wypełnienia protokołów obron 

prac dyplomowych/magisterskich/końcowych prowadzonych na Wydziale Humanistyczno-

Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór wniosku o przeprowadzenie analizy poprawności wypełnienia protokołów obron prac 

dyplomowych/magisterskich/końcowych prowadzonych na Wydziale Humanistyczno-

Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej składanego do 

Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (załącznik nr 1) 

2. Wzór raportu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia z analizy poprawności 

wypełnienia protokołów obron prac dyplomowych/magisterskich/końcowych 

prowadzonych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej  (załącznik nr 2) 
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Załącznik 1 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY 
 

 

Wniosek 

o analizę poprawności wypełnienia protokołów obron prac 

dyplomowych/magisterskich/końcowych1 

prowadzonych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

 

Proszę o analizę poprawności wypełnienia protokołów obron prac 

dyplomowych/magisterskich/końcowych prowadzonych na Wydziale Humanistyczno-

Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  

dla kierunku ………………………...……………………………………….  

specjalność/specjalizacja ……………………………..……………..………. 

studiów stacjonarnych/niestacjonarnych……………………………………. 

pierwszego stopnia/drugiego stopnia/podyplomowych 

 

 

………………………………………. 

Pieczątka i podpis Kierownik Jednostki 

 

 

Bielsko-Biała, dn. ………………….. 

                                                 
1Podkreślić właściwe 
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Załącznik 2 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY 
 

 

 

RAPORT 

Z ANALIZY POPRAWNOŚCI WYPEŁNIENIA PROTOKOŁU KOMISJI EGZAMINU 

DYPLOMOWEGO/MAGISTERSKIEGO/KOŃCOWEGO 

NA WYDZIALE HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYM AKADEMII TECHNICZNO-

HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

 

1. Informacje dotyczące protokołu komisji egzaminu dyplomowego/magisterskiego/ 

końcowego2: 

kierunek: ………………………………………………………………………………… 

specjalność: ……………………………………………………………………………… 

specjalizacja: …………………………………………………………………………….. 

studia stacjonarne/studia niestacjonarne…………………………………………………. 

 

Lp. imię i nazwisko studenta nr albumu 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

  

                                                 
2 Podkreślić właściwe 
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2. Kompletność danych studenta: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, miejsce urodzenia, 

numer albumu, kierunek, specjalność, temat pracy, rok immatrykulacji  
protokół 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Suma 

TAK            

NIE            

 

3. Zgodność w zapisie składu komisji powołanej przez dziekana: 

a. przewodniczący, 

b. promotor pracy dyplomowej, 

c. recenzent lub inny nauczyciel akademicki wyznaczony przez dziekana 

protokół 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Suma 

TAK            

NIE            

 

4. Zgodność terminu egzaminu dyplomowego dla studentów studiów pierwszego stopnia, 

którzy złożyli oświadczenie o zamiarze kontynuowania studiów na studiach drugiego stopnia 

(magisterskich) z terminem umożliwiającym kontynuację studiów w Akademii Techniczno-

Humanistycznej lub innej uczelni bez utraty semestru lub roku akademickiego 

protokół 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Suma 

TAK            

NIE            

 

5. Zgodność tematów z kierunkiem/specjalnością studiów 

protokół 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Suma 

TAK            

NIE            

 

6. Adekwatność pytań stawianych studentom w trakcie obrony do zakresu egzaminu 

dyplomowego ustalonego przez radę wydziału 

protokół 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Suma 

TAK            

NIE            

 

7. Czy egzamin dyplomowy był przeprowadzany w języku obcym w przypadku odbywania 

studiów w tym języku? 

protokół 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Suma 

TAK            

NIE            

 

 

8. Czy protokół z egzaminu dyplomowego sporządzono na drukach według ustalonego przez 

uczelnię wzoru? 
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protokół 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Suma 

TAK            

NIE            

 

9. Czy przy ocenie wyniku egzaminu dyplomowego zastosowano odpowiednią skalę ocen 

określoną w § 23 ust. l. Regulaminu studiów wyższych Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej, tj.  

5,0 – bardzo dobry A 

4,5 – dobry plus B 

4,0 – dobry C 

3,5 – dostateczny plus D 

3,0 – dostateczny E 

2,0 – niedostateczny F 
 

10. Czy ostateczny wynik ukończenia studiów obliczono według wzoru  

W ed = (0,25 x Opd)+(0,25 x Oed)+(0,5 x OI) 

ed – egzamin dyplomowy 

pd – praca dyplomowa 

I – średnia ocena z przebiegu studiów 

protokół 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Suma 

TAK            

NIE            

 

11. Czy oceny wszystkie oceny średnie zostały liczone są z dokładnością do 0,01? 

protokół 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Suma 

TAK            

NIE            

 

13. Czy do dyplomu ukończenia studiów wyższych w Akademii Techniczno-Humanistycznej 

– ostateczny wynik – podano wynik ukończenia studiów wyrównany do oceny ostatecznej 

zgodnie z zasadą: 

do 3,24 ocena dostateczna 

3,25 – 3,69 ocena dostateczna plus 

3,70 – 4,24 ocena dobra 

4,25 – 4,5 ocena dobra plus 

Powyżej 4,5 ocena bardzo dobra 

protokół 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Suma 

TAK            

NIE            

14. Czy ewentualne pisemne wystąpienie przewodniczącego komisji egzaminu dyplomowego 

do dziekana z wnioskiem o wydanie dyplomu z wyróżnieniem nastąpiło w sytuacjach 

uzasadnionych po spełnieniu warunków: 

- ukończył studia w terminie przewidzianym planem studiów,  
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- uzyskał wynik ukończenia studiów WED nie niższy niż 4,75 

- uzyskał z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego ocenę bardzo dobrą,  

- charakteryzuje się nienaganną postawą. 
protokół 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Suma 

TAK            

NIE            

NIE 

DOTYCZY 

           

 

15. Czy w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim, egzamin dyplomowy był 

przeprowadzony w języku obcym za zgodą dziekana, o ile na początku semestru 

dyplomowego został złożony pisemny wniosek studenta? 

protokół 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Suma 

TAK            

NIE            

NIE 

DOTYCZY 

           

 

16. Czy w przypadku kierunku filologia egzamin dyplomowy był przeprowadzany w języku 

określonym w programie kształcenia? 

protokół 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Suma 

TAK            

NIE            

NIE 

DOTYCZY 

           

 

17. Czy w przypadku protokołu z otwartego egzaminu dyplomowego wniosek w tej sprawie 

został złożony na miesiąc przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego oraz czy 

ogłoszenie o terminie otwartego egzaminu dyplomowego było umieszczone na tablicy 

ogłoszeń przed dziekanatem, jak również zamieszczone na stronie internetowej wydziału 

na dwa tygodnie przed datą egzaminu. Czy zachowano taki sam tryb przeprowadzenia 

egzaminu otwartego jak tryb egzaminu zamkniętego. 

protokół 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Suma 

TAK            

NIE            

NIE 

DOTYCZY 

           

 

18. Czy załączono recenzje pracy 

protokół 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Suma 

TAK            

NIE            

NIE 

DOTYCZY 
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19. Analiza statystyczna wyników uzyskanych z egzaminu dyplomowego i prac dyplomowych 

 Ocena z egzaminu dyplomowego Ocena z pracy dyplomowej 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
 

Statystyka ocen 

OCENA 
dostateczna 

(3,0) 

dostateczna plus 

(3,5) 

dobra 

(4,0) 

dobra plus 

(4,5) 

bardzo dobra 

(5,0) 

 Egzamin 

dyplomowy 

     

 praca 

dyplomowa 

     

 

20. Ewentualne uwagi dotyczące poprawności wypełnienia protokołów obron prac 

dyplomowych/magisterskich/końcowych prowadzonych na Wydziale Humanistyczno-

Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

……….……………………………………………………………………………………………. 

……….……………………………………………………………………………………………. 

……………….……………………………………………………………………………………. 

21. Ocena ogólna 

POZYTYWNA     NEGATYWNA 

 

22. Uzasadnienie oceny: 

……….……………………………………………………………………………………………. 

……….……………………………………………………………………………………………. 

……….……………………………………………………………………………………………. 

 

23. Zalecenia (dotyczy oceny negatywnej)  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Komisja oceniająca/skład (podpis) 

………………………………..... 

…………………………………. 

Bielsko-Biała, dn. …..      ……………………………....... 
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