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Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej 

Regulamin egzaminu dyplomowego na stacjonarnych studiach drugiego stopnia (magisterskich)  

Uchwalony przez Radę Wydziału 20 kwietnia 2017r. 

 
1) Student może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego po spełnieniu następujących warunków: 

a) wypełnienie wymogów określonych w programie studiów 2 stopnia, w szczególności zaliczenie 
wszystkich przedmiotów i praktyk objętych programem studiów potwierdzone zgromadzeniem 
wymaganej liczby punktów ECTS. Zaliczenie przedmiotów musi być udokumentowane wpisami 
na kartach ocen i w indeksie złożonym przez studenta w Dziekanacie, 

b) złożenie w Dziekanacie wydrukowanego i oprawionego egzemplarza pracy dyplomowej z 
podpisem nauczyciela akademickiego kierującego pracą dyplomową złożonym pod 
zamieszczonym w pracy streszczeniem, którym potwierdza on swoją pozytywną opinię o pracy 
dyplomowej. 

W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w terminie określonym przez Regulamin Studiów PW 
oraz harmonogram roku akademickiego Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów. 

2) Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan na wniosek 
nauczyciela akademickiego kierującego pracą dyplomową. 

a) Jeśli praca dyplomowa nie spełnia wymogów formalnych stawianym tego rodzaju pracom, 
dziekan może odmówić dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego zalecając dokonanie 
poprawek i/lub uzupełnień pracy dyplomowej. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy praca 
dyplomowa sprawia wrażenie, że znaczne jej fragmenty mogą być potraktowane jako plagiat 
innego opracowania, które nie zostało poprawnie zacytowane. 

b) Kierujący pracą dyplomową proponuje dwie osoby reprezentujące specjalność, z zakresu której 
wykonana została praca dyplomowa, które mogą przygotować jej recenzję. W decyzji o 
dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego Dziekan wyznacza recenzenta pracy spośród 
nauczycieli akademickich uprawnionych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach 
drugiego stopnia na Wydziale Fizyki PW. W przypadku, gdy kierujący pracą dyplomową nie 
posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego, recenzent powinien posiadać ten stopień. W 
uzasadnionych przypadkach Dziekan może odstąpić od tych wymogów i wyznaczyć na 
recenzenta osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. 

3) Kierujący pracą dyplomową i recenzent opracowują pisemne opinie o pracy zawierające propozycje 
jej oceny. Recenzent zobowiązany jest wydać swoją opinię na piśmie w ciągu 7 dni od otrzymania 
wydrukowanej wersji pracy dyplomowej wraz z formularzem recenzji. Obie opinie o pracy powinny 
zostać udostępnione studentowi i złożone w dziekanacie nie później niż na trzy dni przed terminem 
egzaminu dyplomowego. 

4) Dyplomant, jego promotor oraz recenzent muszą przed egzaminem dyplomowym dopełnić 
wszystkich czynności związanych z umieszczeniem informacji o pracy w Archiwum Prac 
Dyplomowych PW. 

5) Przed egzaminem dyplomowym, najpóźniej w przeddzień egzaminu, student powinien: 

a) złożyć w dziekanacie egzemplarz pracy na nośniku elektronicznym, 
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b) złożyć wydrukowany w formacie A3 plakat przedstawiający najważniejsze osiągnięcia uzyskane 
w pracy dyplomowej. Dodatkowo powinna zostać dostarczona elektroniczna wersja plakatu w 
postaci pliku .pdf, 

c) uiścić opłatę za egzamin dyplomowy i złożyć w dziekanacie dowód wpłaty, 

d) dostarczyć zdjęcia do dyplomu. 

Niedopełnianie przez studenta obowiązku dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów 
powoduje niemożność jego przystąpienia do egzaminu dyplomowego. 

6) Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją Egzaminu Dyplomowego powołaną przez 
Dziekana. 

a) W skład Komisji wchodzą:  

i) przewodniczący - nauczyciel akademicki reprezentujący daną specjalność, który posiada 
stopień naukowy doktora habilitowanego;  

ii)  sekretarz - nauczyciel akademicki reprezentujący daną specjalność, który posiada stopień 
naukowy doktora; 

iii)  kierujący pracą dyplomową nauczyciel akademicki; 

iv) recenzent pracy dyplomowej. 

b) Przewodniczący i sekretarz Komisji Egzaminu Dyplomowego dla każdej ze specjalności studiów 
drugiego stopnia na kierunkach Fizyka Techniczna oraz Photonics mogą być powołani przez 
Dziekana na całą kadencję lub na czas określony. 

c) Kierujący pracą dyplomową i recenzent powoływani są w skład Komisji do przeprowadzenia 
egzaminu dyplomowego danego studenta. 

d) Dziekan może uzupełnić skład Komisji o specjalistę reprezentującego dziedzinę pracy 
dyplomowej. W szczególności może to być osoba, która sprawowała opiekę naukową nad 
studentem, w przypadku gdy praca dyplomowa była wykonywana poza Politechniką 
Warszawską. 

e) Dziekan lub przewodniczący Komisji może jednorazowo dopuścić inne osoby do obserwacji 
egzaminu dyplomowego. 

7) Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty 
dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. W okresie wakacji letnich termin ten może ulec 
wydłużeniu. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza sekretarz Komisji Egzaminu Dyplomowego 
w porozumieniu z pozostałymi członkami Komisji i ze studentem. 

8) Przebieg egzaminu dyplomowego: 

a) Egzamin dyplomowy na kierunku studiów Fizyka Techniczna odbywa się w języku polskim a na 
kierunku Photonics w języku angielskim. Jeśli praca jest napisana w innym języku niż język 
studiów, to na zgodny wniosek dyplomanta oraz promotora dziekan może wyznaczyć język 
egzaminu taki, jak język pracy.  

b) Dyplomant przedstawia najważniejsze osiągnięcia pracy dyplomowej w formie krótkiej 
prezentacji (około 10 minut). Po prezentacji członkowie Komisji zadają pytania związane z 
tematyką pracy dyplomowej. 

c) Następnie student otrzymuje 2 pytania sformułowane przez Komisję w formie pisemnej: 
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i) pytanie z listy zagadnień obejmujących podstawowe treści programowe na odpowiednim 
kierunku studiów drugiego stopnia; 

ii)  pytanie dotyczące istotnych zagadnień specjalności studiów drugiego stopnia ukończonych 
przez studenta. 

Odpowiedzi na pytania student przedstawia ustnie. Na przygotowanie się do odpowiedzi student 
dostaje łącznie 10 minut. 

d) Ocena egzaminu dyplomowego odbywa się na niejawnym posiedzeniu Komisji, w którym biorą 
udział tylko jej członkowie. Oddzielnie oceniane są: 

i) prezentacja osiągnięć pracy dyplomowej i odpowiedzi dyplomanta podczas dyskusji 
dotyczącej pracy dyplomowej; 

ii)  odpowiedź na pytanie dotyczące podstawowych treści programowych na odpowiednim 
kierunku studiów drugiego stopnia; 

iii)  odpowiedź na pytanie dotyczące istotnych zagadnień specjalności studiów drugiego stopnia. 

W dyskusji nad każdą oceną, która jest wyrażana w obowiązującej skali ocen, uczestniczą wszyscy 
członkowie Komisji. Po uzgodnieniu przez Komisję poszczególnych ocen, sekretarz oblicza średnią 
arytmetyczną trzech ocen, przy czym ocena niedostateczna (2,0) wnosi do średniej wkład zero. Aby 
egzamin uznać za zdany, średnia ocen musi być nie mniejsza niż 3,0. 
Jako ocenę końcową przyjmuje się tę z ocen obowiązującej skali (3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0), która 
najmniej różni się od średniej ocen. 

e) Jeśli oceny pracy dyplomowej wystawione przez promotora i recenzenta są rozbieżne, to w 
trakcie dyskusji nad oceną egzaminu dyplomowego promotor i recenzent uzgadniają między 
sobą końcową ocenę pracy dyplomowej. 

9) W przypadku, jeśli student nie zda egzaminu dyplomowego lub nie przystąpi do niego w ustalonym 
terminie bez usprawiedliwienia, Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. 
Powtórny egzamin może odbyć się po upływie miesiąca i nie później niż przed upływem trzech 
miesięcy od daty pierwszego egzaminu. 


