
 

Zarządzenie Dziekana 

Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej 

Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu 

z dnia 20 maja 2022 roku 

 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Prawa        
i Komunikacji Społecznej (dalej WPiKS) Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. 
Michała Iwaszkiewicza 
 
 
Na podstawie § 16 ust. 3 pkt 2 i 3 statutu Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. 
Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu (dalej zwaną WSUS), stanowiącego załącznik do 
uchwały Senatu WSUS z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie opinii dot. nowego Statutu 
WSUS oraz § 43 i § 47 ust. 3  Regulaminu studiów WSUS, stanowiącego załącznik do 
uchwały Senatu WSUS z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów, 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

 

Zarządzenie ustala zasady i tryb przeprowadzania egzaminów dyplomowych na WPiKS 

Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza. 

 

§ 2 

 

1. Egzamin dyplomowy odbywa się w trybie tradycyjnym w budynku Szkoły. 
2. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w formie ustnej. 
 

§ 3 

 

Dziekan powołuje Komisję egzaminacyjną, wyznacza termin egzaminu wskazując dzień          
i godzinę jego rozpoczęcia. 
 

§ 4 

 

Student obowiązany jest przystąpić do egzaminu dyplomowego w budynku Szkoły,               
w wyznaczonym terminie i przed powołaną przez dziekana Komisją.     
 
 

§ 5 

 

1. Jeśli student nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego w terminie wyznaczonym         
w § 4, przesyła przed jego upływem do Dziekanatu Szkoły prośbę o usprawiedliwienie 
niestawiennictwa i wyznaczenie nowego terminu egzaminu. 
2. Dziekan, po zapoznani się z prośbą studenta i jej uzasadnieniem, wyznacza nowy termin 
egzaminu. 
 

§ 6 
 
1. Na wstępie egzaminu weryfikowana jest tożsamość studenta przystępującego do 
egzaminu za pomocą dowodu tożsamości, legitymacji studenckiej lub indeksu.  
2. Następnie Komisja zapoznaje studenta z procedurą przebiegu egzaminu i informuje o 
ocenie prcy dyplomowej. 
3. W dalszej części egzaminu dyplomowego student przystępuje do udzielania odpowiedzi 
na co najmniej 3 (trzy) pytania; na jedno losowane z puli pytań z zakresu wiedzy ogólnej dla 



kierunku, drugie pytanie z dziedziny, z której broniona jest praca dyplomowa oraz na trzecie 
pytanie z problematyki pracy dyplomowej.  
4. Czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi jest indywidualnie ustalany przez Komisję. 
5. Raz wylosowane pytanie z wiedzy ogólnej trafia ponownie do ogólnej puli pytań 
przeznaczonych dla kolejnych studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego w tym 
samym dniu. 
6. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania przewodniczący Komisji dziękuje studentowi               
i informuje go o sposobie powiadomienia o wyniku egzaminu.  
7. Bezpośrednio po przeprowadzeniu egzaminu Komisja sporządza protokół egzaminu 
dyplomowego w postaci papierowej, wpisując pytania, na które student udzielał odpowiedzi, 
oceny  uzyskane za udzielone odpowiedzi, średnią ocenę ze studiów, ocenę       z pracy 
dyplomowej, ocenę z egzaminu dyplomowego oraz uzyskaną ocenę końcową na dyplomie.  
8. Po sporządzeniu protokołu egzaminu dyplomowego członkowie Komisji biorący udział       
w egzaminie dyplomowym podpisują go.  
9. Po przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego, Komisja odczytuje studentom uzyskane 
wyniki z egzaminu dyplomowego informując o nadanym tytule zawodowym /albo o odmowie 
nadania tytułu zawodowego. 
10. Po zakończonych egzaminach dyplomowych przewodniczący Komisji zdaje                     
w Dziekanacie Szkoły sporządzone protokoły egzaminacyjne, indeksy, prace dyplomowe i 
ich recenzje, studentów którzy przystąpili do egzaminu dyplomowego. 
 

§ 7 
 
W przypadku uzyskania przez studenta z egzaminy dyplomowego oceny niedostatecznej, 
powtórny egzamin odbywa się ponownie w trybie określonym w  § 3 i 4. 
 

§ 8 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Dziekan Wydziału PiKS WSUS 
 
                                                                                   dr Maciej Ziemkowski, prof. WSUS 
 


