
REGULAMIN DYPLOMOWANIA UCZESTNIKÓW  
Szkoły Europejskiej 

na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej  
 

Rozdział I  
 

ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE  
 

§ 1  
 

1. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia Szkoły Europejskiej jest zaliczenie przedmiotów 
czterech semestrów tej Szkoły, uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej oraz zdanie 
egzaminu dyplomowego.  

2. Słuchacz Szkoły Europejskiej jest zobowiązany napisać pracę dyplomową pod kierunkiem 
jednego z wykładowców tej Szkoły.  

3. Temat pracy dyplomowej powinien być uzgodniony z promotorem najpóźniej do końca IV 
semestru zajęć i zgłoszony przez słuchacza do sekretariatu Szkoły na odpowiednim druku, 
dostępnym na jej stronie internetowej.  

4. Praca dyplomowa powinna zawierać około 30 stron i opierać się na najnowszej literaturze 
przedmiotu. Powinna opisywać wybrany problem.  

5. Praca dyplomowa powinna być oddana do sekretariatu w dwóch egzemplarzach: jedna wersja - 
wydrukowana dla recenzenta i druga wersja - na płycie CD.  

6. Płyta CD z zapisaną pracą dyplomową będzie przechowywana w archiwum WZiE, a po okre-
ślonym przepisami czasie - przekazana do archiwum Politechniki Gdańskiej.  

 
§ 2  

 
1. Pracę dyplomową ocenia promotor oraz jeden recenzent. Recenzentami mogą być wykładowcy 

Szkoły Europejskiej oraz pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej. W wypadku jednej oceny negatywnej dziekan może poprosić innego recenzenta o 
opinię pracy.  

2. O składzie komisji i terminie egzaminu dyplomowego decyduje kierownik Szkoły Europejskiej.  
3. Przewodniczącym komisji egzaminu dyplomowego powinien być dziekan, prodziekan lub 

pracownik naukowy Wydziału Zarządzania i Ekonomii z tytułem co najmniej doktora.  
4. Uczestnik Szkoły winien złożyć pracę dyplomową najpóźniej w ciągu roku od zakończenia 

studiów.  
5. Uczestnik Szkoły, który nie złożył pracy dyplomowej w określonym powyżej terminie, może 

złożyć ją w ciągu kolejnego roku, wnosząc jednorazową dodatkową opłatę na rzecz Szkoły 
Europejskiej w wysokości równej opłacie nauki za 1 semestr w tej Szkole. Po upływie tego 
terminu – konieczne jest wznowienie nauki w Szkole Europejskiej. Warunki wznowienia 
określa kierownik Szkoły Europejskiej.  

6. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia 
pracy dyplomowej.  



Rozdział II  
EGZAMIN DYPLOMOWY  

 
§ 1  

1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.  
2. Przebieg egzaminu dyplomowego jest następujący:  

a/ prezentacja przez dyplomanta głównych tez pracy (do 10 minut);  
b/ przedstawienie recenzji;  
c/ udzielenie przez dyplomanta odpowiedzi na 3 pytania: dwa, sformułowane przez recenzen-
ta, które dotyczą treści pracy, trzecie – wylosowane z listy 20 pytań przygotowanych przez 
wykładowcę przedmiotu, z zakresu którego napisana jest praca.  

3. Lista pytań z każdego przedmiotu dotyczy wszystkich egzaminowanych dyplomantów, którzy 
w ramach wybranego przedmiotu napisali pracę dyplomową. Lista ta zostanie umieszczona na 
stronie domowej Szkoły Europejskiej.  

4. Komisja egzaminacyjna ocenia przebieg prezentacji pracy przez dyplomanta oraz udzielone 
przez niego odpowiedzi na pytania.  

5. Wyniki egzaminu dyplomowego komisja egzaminacyjna ogłasza w dniu egzaminu.  
 

§ 2 
1. Ocena egzaminu dyplomowego jest dokonywana według następującej skali:  

celująca - 5,5  
bardzo dobra - 5.0  
ponad dobra - 4.5  
dobra - 4.0  
dość dobra - 3,5  
dostateczna - 3,0  

 
2. Ocena niedostateczna – 2,0 jest oceną negatywną i oznacza nie zdanie egzaminu dyplomowe-

go.  
3. Do obliczania średniej arytmetycznej ocen otrzymanych w ciągu czterech semestrów Szkoły 

Europejskiej, branej pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej, uwzględnia się wszystkie 
oceny pozytywne wpisane do karty zaliczeń z 4 semestrów (ocen negatywnych - 2,0 - nie 
uwzględnia się).  

4. Ocenę końcową ustala się następująco:  
O = 0,5A + 0,25B + 025C  

gdzie: A – średnia ocen ze studiów; B – ocena pracy dyplomowej; C – ocena egzaminu dyplomowego  
 

5. Do dyplomu wpisuje się ocenę (O) określoną według następującej skali punktowej:  
O < 3,30 - dostateczny  
3,30 ≤ O < 3,70 - dość dobry  
3,70 ≤ O < 4,10 - dobry  
4,10 ≤ O < 4,50 - ponad dobry  
O ≥ 4,50 - bardzo dobry  

 
6. Komisja egzaminu dyplomowego może w uzasadnionych przypadkach podwyższyć ocenę o pół 

stopnia.  
 

§ 3 
Dyplom z oceną celującą, na wniosek kierownika, dziekan WZiE przyznaje słuchaczowi, który spełnił 
jednocześnie następujące warunki:  

a/ uzyskał średnią z ocen ostatecznych wpisanych do karty zaliczeń ≤ 4,50 oraz co najmniej  
 ocenę bardzo dobrą (5,0) z pracy dyplomowej i co najmniej ocenę bardzo dobrą (5,0)  
z egzaminu dyplomowego;  
b/ nie był karany przez Komisję Dyscyplinarną;  
c/ złożył pracę w terminie określonym w rozdziale I, §2 pkt.5. 


