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1. Wst�p 
Celem niniejszej instrukcji jest podanie wymaga� formalnych i udzielenie podstawowych 
wskazówek ułatwiaj�cych przygotowanie dysertacji magisterskiej. Poruszono tak�e krótko takie 
zagadnienia jak wybór tematu dysertacji, udział w seminarium dyplomowym i przebieg egzaminu 
dyplomowego. 

Przygotowanie, zło�enie i uzyskanie pozytywnej oceny dysertacji magisterskiej oraz pomy�lny 
wynik egzaminu dyplomowego s� ko�cowymi warunkami uzyskania tytułu zawodowego 
magistra in�yniera. Wpływ oceny pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego na ocen� 
ko�cow� studiów okre�la regulamin studiów na Politechnice Łódzkiej [4]: 

§34 

1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Zakres i form� egzaminu dyplomowego ustala rada wydziału.  
2. Przy ocenie wyników egzaminu dyplomowego stosuje si� skal� ocen okre�lon� w §16 ust. 1. *) 
3. Podstaw� do obliczania ostatecznego wyniku studiów s�:  

a) �rednia wa�ona ocen uzyskanych w ci�gu całego okresu studiów, z wył�czeniem ocen 2,0 (dwa),  
b) ocena pracy dyplomowej,  
c) ocena egzaminu dyplomowego.  

Ostateczny wynik studiów stanowi sum�: 0,6 oceny wymienionej w pkt. a) oraz po 0,2 ocen wymienionych w 
pkt. b) i c).  

4. W dyplomie uko�czenia studiów wy�szych wpisuje si� ko�cow� ocen� studiów, okre�lan� na podstawie 
ostatecznego wyniku studiów, zgodnie z zasad�:  
 • 4,85 i wi�cej celuj�cy,  
 • 4,55 – 4,84 bardzo dobry,  
 • 4.20 – 4.54 ponad dobry,  
 • 3,80 – 4,19 dobry,  
 • 3,40 – 3,79 do�� dobry,  
 • do 3,39 dostateczny.  

... 
6. Komisja egzaminu dyplomowego mo�e podwy�szy� ocen�, o której mowa w ust. 4, je�eli student z pracy 

dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego otrzymał oceny pi�� oraz w ci�gu ostatnich dwóch lat studiów 
uzyskał oceny z przedziału cztery - pi��. Komisja powinna uwzgl�dni� w tym przypadku równie� nagrody i 
kary wpisane do indeksu.  

7. Przewodnicz�cy komisji egzaminacyjnej w obecno�ci jej członków ogłasza bezpo�rednio po zako�czeniu 
egzaminu wynik egzaminu dyplomowego, wraz z podaniem ko�cowej oceny studiów.  

 
 
 
 
 
*) tj. trzy, trzy i pół, cztery, cztery i pół, pi��. 
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2. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej magisterskiej 
Przygotowanie dysertacji magisterskiej jest zwykle pierwsz� obszern� prac� studenta, która musi 
spełnia� standardy akademickie. Dysertacja musi dowie��, mi�dzy innymi, �e dyplomant posiadł 
pierwsze umiej�tno�ci prowadzenia pracy badawczej, takie jak: 
• przeprowadzanie własnych studiów literaturowych,  
• rozwi�zywanie, pod kierunkiem opiekuna, prostych problemów naukowych (nie jest 

wymagana szczególna oryginalno�� rozwi�za�),  
• interpretacja i krytyczne podej�cie do uzyskanych wyników, 
• poprawne pod wzgl�dem logicznym i uporz�dkowane formułowanie my�li. 
Praca dyplomowa magisterska jest recenzowana przez dwie osoby, zwykle pracowników 
naukowych Wydziału. Znajomo�� pyta�, na które musz� odpowiedzie� recenzenci mo�e by� 
pomocna podczas przygotowywania pracy dyplomowej. Oto niektóre z nich: 

1. Czy tre�� pracy odpowiada tematowi okre�lonemu w tytule? 
2. Ocena układu pracy, struktury podziału tre�ci, kolejno�ci rozdziałów, kompletno�ci tez, itp. 
3. Merytoryczna ocena pracy. 
4. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe uj�cie problemu? 
5. Charakterystyka doboru i wykorzystania �ródeł. 
6. Ocena formalnej strony pracy (poprawno�� j�zyka, opanowanie techniki pisania, spis rzeczy, 

odsyłacze). 

3. Wybór tematu pracy 
Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich s� ogłaszane na przełomie marca 
i kwietnia roku poprzedzaj�cego ostatni rok studiów. Dokonanie wyboru tematu pracy 
dyplomowej jest potwierdzane podpisami studenta i opiekuna na odpowiednim formularzu, 
dost�pnym pod adresem: 

http://www.eletel.p.lodz.pl/?lang=pol&id=dyda&action=docs 

Wszystkie tematy podlegaj� zatwierdzeniu przez Rad� Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki na 
pocz�tku czerwca. Własne propozycje tematów prac dyplomowych powinny by� wi�c 
uzgodnione z potencjalnym promotorami najpó�niej do tego czasu.  

Wskazane jest, aby przed podj�ciem decyzji o wyborze tematu studenci uwa�nie zapoznali si� 
z planami prac dyplomowych przygotowanymi przez opiekunów. Plany zawieraj� cele, które 
praca powinna osi�gn��, czasami równie� inne istotne informacje, np. j�zyk programowania lub 
j�zyk obcy, które powinien zna� dyplomant. Propozycje tematów prac magisterskich, zwykle 
wraz z planami, mo�na znale�� na stronie internetowej 

http://www.eletel.p.lodz.pl/?lang=pol&id=dyda&action=diploma. 
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4. Udział w seminarium dyplomowym 
Celem seminarium dyplomowego jest udzielenie studentom pomocy w przygotowaniu dysertacji 
na dobrym poziomie merytorycznym i formalnym oraz jej przekonuj�cej i sprawnej prezentacji  
w czasie egzaminu dyplomowego. Seminaria s� prowadzone przez do�wiadczonych 
pracowników naukowych, którzy mog� udzieli� wielu cennych wskazówek. Wszyscy studenci,  
w okre�lonych przez prowadz�cego terminach, przedstawiaj� post�py swojej pracy. Wyst�pienia 
s� nast�pnie dyskutowane w gronie uczestników seminarium. Pozwala to nie tylko na poddanie 
własnych osi�gni�� publicznej krytyce ale jest tak�e treningiem technik komunikacji.  

Udział w seminarium dyplomowym jest obowi�zkowy. W wyj�tkowych przypadkach student, 
który podj�ł prac� uniemo�liwiaj�c� regularne uczestnictwo w seminarium, mo�e by� z niego 
cz��ciowo zwolniony, po przedstawieniu osobie prowadz�cej odpowiedniego za�wiadczenia od 
pracodawcy. 

5. Układ pracy dyplomowej 

5.1 Elementy pracy dyplomowej 
Ka�da praca powinna zawiera�, w podanej poni�ej kolejno�ci: 

1. stron� tytułow�, 
2. streszczenie (1 strona), 
3. podzi�kowania (opcjonalnie), 
4. spis tre�ci, 
5. zasadnicz� tre�� pracy,  
6. wnioski i podsumowanie, 
7. spis wykorzystanej literatury, 
8. dodatki (opcjonalnie), 
9. o�wiadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej. 

5.2 Strona tytułowa i okładka 
Strona tytułowa powinna by� przygotowana �ci�le według zał�czonego wzorca, który mo�na 
znale�� równie� w postaci pliku dyskowego w formacie szablonu Microsoft Word pod adresem 
internetowym  

 http://www.eletel.p.lodz.pl/?lang=pol&id=dyda&action=docs.  

Nale�y dokładnie przestrzega� ustalonego formatu, mi�dzy innymi po to, aby potrzebne 
informacje znalazły si� w wyci�ciu standardowej okładki. Ka�dy dyplomant otrzymuje trzy 
komplety takich okładek – dwa do egzemplarzy dysertacji pozostaj�cych na uczelni i jeden do 
własnego egzemplarza.  

5.3 Streszczenie 
Streszczenie pracy musi zawiera�: 

1. krótki opis problemu, którego praca dotyczy, 
2. uzasadnienie podj�cia problemu, 
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3. krótkie przedstawienie zastosowanych metod rozwi�zania problemu, 
4. zwi�zły opis uzyskanych wyników, z podkre�leniem własnych osi�gni��. 

Streszczenie powinno mie� obj�to�� jednej strony. W razie potrzeby odst�p mi�dzy wierszami 
mo�e by� zmniejszony do 1.  

5.4 Spis tre�ci 
Spis tre�ci powinien mie� posta� numerowanego konspektu z podaniem numerów stron, jak 
w poni�szym przykładzie. W przypadku u�ywania do edycji programu Microsoft Word zalecane 
jest zastosowanie typu spisu o nazwie formalny. 

1. WST�P..........................................................................................................................................................1 

2. WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ ......................2 

3. WYBÓR TEMATU PRACY .......................................................................................................................2 

4. UDZIAŁ W SEMINARIUM DYPLOMOWYM .......................................................................................3 

5. UKŁAD PRACY DYPLOMOWEJ ............................................................................................................3 

5.1 Elementy pracy dyplomowej.......................................................................................3 

5.2 Strona tytułowa i okładka............................................................................................3 

5.3 Streszczenie ................................................................................................................3 

5.4 Spis tre�ci ...................................................................................................................4 

5.5 Wnioski i podsumowanie ............................................................................................5 

6. FORMAT PRACY .......................................................................................................................................5 

6.1 Marginesy...................................................................................................................5 

6.2 Czcionka.....................................................................................................................5 

6.3 Akapity.......................................................................................................................5 

6.4 Tytuły rozdziałów i sekcji ...........................................................................................6 

6.5 Równania....................................................................................................................6 

6.6 Tabele i rysunki ..........................................................................................................6 

6.7 Nagłówki i numeracja stron ........................................................................................7 

6.8 Literatura i odsyłacze do literatury ..............................................................................7 

6.9 Jako�� druku ...............................................................................................................7 

7. EGZAMIN DYPLOMOWY........................................................................................................................8 

7.1 Wyznaczenie terminu egzaminu..................................................................................8 

7.2 Przebieg i ocena egzaminu..........................................................................................9 

8. ZA�WIADCZENIE O UKO�CZENIU STUDIÓW, DYPLOM .............................................................9 

9. LITERATURA .....................................................................BŁ�D! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 
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5.5 Wnioski i podsumowanie 
Podsumowanie i wnioski powinny by� napisane w taki sposób, aby czytelnik mógł zrozumie� 
i doceni� warto�� pracy.  

We wnioskach nale�y powtórzy� najwa�niejsze rezultaty pracy (nie nale�y w tym miejscu 
przedstawia� nowych rezultatów). Wnioski powinny tak�e obj�� przyj�te w pracy zało�enia, 
przebieg eksperymentu (np. pomiarów), �ródła bł�dów i ich wpływ na wyniki prowadzonych 
bada�, zakres stosowalno�ci u�ytych i  opracowanych metod, wydajno�� obliczeniow� 
opracowanych algorytmów, realizowalno��, itd. – zale�nie od zakresu i tematyki pracy. Gdy jest 
to mo�liwe, warto aby niektóre wnioski miały charakter zalece� i mogły słu�y� tym, którzy 
zechc� wykorzysta� dysertacj� w praktyce, np. projektowej. 

W podsumowaniu nale�y wykaza�, �e zostały osi�gni�te wyznaczone cele lub wyja�ni� dlaczego 
tak si� nie stało. Szczególnie istotne jest podkre�lenie własnych dokona� autora. Podsumowanie 
daje tak�e autorowi mo�liwo�� udowodnienia dojrzało�ci przejawiaj�cej si� w dystansie do 
własnej pracy i jej wyników. Warto, na przykład omówi� sposób, w jaki autor przyst�piłby do 
rozwi�zywania problemu maj�c do dyspozycji bogatsz� wiedz� i wi�ksze do�wiadczenie ni�  
w chwili rozpoczynania pracy nad projektem dyplomowym oraz wskaza� kierunki jego 
kontynuacji.  

Przygotowuj�c Wnioski i podsumowanie oraz Streszczenie nale�y pami�ta�, �e podstawowa 
ró�nica mi�dzy nimi polega na tym, �e Streszczenie jest przeznaczone, w przeciwie�stwie do 
Wniosków i podsumowania, dla osób, które nie czytały jeszcze pracy (i by� mo�e tego nigdy nie 
zrobi�). 

6. Format pracy 

6.1 Marginesy 
Praca dyplomowa powinna by� przygotowana w formacie A4. Nale�y zastosowa� tekst 
jednokolunmowy z marginesami: lewy 3 cm, prawy 2,5 cm, górny 2,5 cm, dolny 3 cm. Zalecany 
jest druk dwustronny. Wówczas na stronach nieparzystych margines lewy wynosi 3 cm, prawy 
2,5 cm, za� na parzystych margines lewy wynosi 2,5 cm, a prawy 3 cm. 

6.2 Czcionka 
Tekst pracy powinien by� napisany czcionk� Times New Roman, typ normalny o wysoko�ci 
12 punktów z odst�pem mi�dzy wierszami wynosz�cym 1,5. Nale�y stosowa� wyrównanie tekstu 
do marginesów lewego i prawego.  

6.3 Akapity 
Wła�ciwie stosowany podział tekstu na akapity ułatwia jego czytanie i zrozumienie.  

Pierwszy wiersz ka�dego akapitu powinien by� wyró�niony wci�ciem 1,25 cm. Alternatywnie 
mo�na zamiast wci�cia stosowa� odst�p 6 punktów miedzy kolejnymi akapitami. Dla 
konsekwentnego zachowania ustalonego formatu zalecane jest korzystanie z szablonów 
dost�pnych w Microsoft Word i innych edytorach tekstu. 
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6.4 Tytuły rozdziałów i sekcji 
Tytuły rozdziałów, podrozdziałów i sekcji powinny by� dla ich wyró�nienia pisane czcionk� 
pogrubion� i ewentualnie kursyw� o wysoko�ci wi�kszej ni� 12 punktów, np. odpowiednio 18, 16 
i 12 punktów. Ze wzgl�dów estetycznych mo�na tu zastosowa� czcionk� inn� ni� Times New 
Roman, np. tak jak w niniejszym tek�cie czcionk� Arial. 

6.5 Równania 
Równania powinny by� pisane zgodnie z poni�szym przykładem. Warto�ci numeryczne 
i symbole reprezentuj�ce stałe powinny by� pisane czcionk� typu normalnego, a zmienne 
kursyw�. Równania powinny by� wy�rodkowane mi�dzy marginesem lewym i prawym. 
Równania nale�y numerowa� w nawiasach okr�głych, kolejno w całej pracy, np. (18), 
ewentualnie kolejno w danym rozdziale, np. (2.1) – równanie pierwsze w rozdziale drugim. 
Powołuj�c si� na równanie podaje si� jego numer w nawiasach okr�głych. 

2
	rA =  (1) 

6.6 Tabele i rysunki 
Tabele i rysunki oraz ich podpisy powinny by� wy�rodkowane mi�dzy marginesem lewym 
i prawym. Podpisy i opisy nale�y pisa� kursyw� i umieszcza� pod rysunkami i nad tabelami 
z zachowaniem odst�pu 6 pkt. Rysunki i tabele powinny by� numerowane albo kolejno w całej 
pracy albo kolejno w danym rozdziale (jak w zamieszczonym ni�ej przykładzie). 

Tabela 7.1. Klasyfikacja filtrów dyskretnych ze wzgl�du na czas trwania odpowiedzi impulsowej. 

TYP FILTRU SKRÓT 

o sko�czonej odpowiedzi impulsowej SOI 

o niesko�czonej odpowiedzi impulsowej NOI 

 

 

 
 

Rysunek 7.1. Przykład koncentracji: a) na temacie pracy dyplomowej, b) na innym temacie. 

a) 

R
U

I =  

b) 
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6.7 Nagłówki i numeracja stron 
Ka�da strona, poza tytułow�, powinna mie� nagłówek zawieraj�cy imi� i nazwisko autora 
(czcionka typu normalnego, 10 pkt.), tytuł pracy (kursywa, 10 pkt.), oraz numer strony 
(pogrubiona kursywa, 14 pkt.). Nagłówek powinien by� oddzielony od reszty strony poziom� 
lini� ci�gł�. Strony powinny by� numerowane w sposób ci�gły, przy czym strona zawieraj�ca 
streszczenie powinna mie� numer 1.  

6.8 Literatura i odsyłacze do literatury 
Wykaz literatury zamieszcza si� na ko�cu pracy. Stosowanych jest wiele konwencji tworzenia 
wykazów. Poni�ej podano jedn� z nich. 

Pozycje literatury numeruje si� kolejno u�ywaj�c nawiasów kwadratowych, np: 

[1] G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotowa� prac� dyplomow� lub doktorsk�, 
TAiWPN Universitas, Kraków 1998. 

[2] Y. Okumura, „Field Strength and Its Variability in VHF and UHF Land-Mobile 
Radio Service”, Rev. of Elec. Comm. Lab., Vol. 16, September–October, 1968, 
str. 825–873. 

[3] D. H. Ackley, „A Connectionist Algorithm for Genetic Search”, materiały 
International Conference on Genetic Algorithms and Their Applications, 1985, 
str. 121–135. 

Dla ka�dej pozycji nale�y podawa� nazwisko autora (autorów), tytuł, nazw� materiału, w którym 
jest publikowana (np. nazw� konferencji), nazw� wydawnictwa i dat� wydania. W przypadku 
czasopisma lub materiału konferencyjnego dodatkowo podaje si� numery stron. Tytuły 
czasopism i monografii pisze si� kursyw�. 

W polskich opracowaniach najcz��ciej inicjał poprzedza nazwisko autora, np. G. Gambarelli, 
przy czym po inicjale umieszcza si� kropk� oraz odst�p. 

Przy powoływaniu si� na literatur� nale�y poda� numer (lub numery) pozycji w spisie 
w nawiasach kwadratowych, np. [1] lub [1, 2]. 

Alternatywnie mo�na u�ywa� tzw. harwardzkiej konwencji odsyłaczy [Oliver 1999]. Wi�cej 
informacji na ten temat mo�na znale��, mi�dzy innymi, w [2].  

6.9 Jako�� druku 
Prac� nale�y przygotowa� na białym, wysokiej jako�ci papierze formatu A4. Druk powinien by� 
czytelny i wykonany z u�yciem drukarki laserowej lub drukarki atramentowej. W drugim 
przypadku nale�y u�y� odpowiedniego papieru, tak aby atrament si� nie rozlewał. Kopie 
powinny by� wykonane z oryginału w taki sposób, aby były od niego prawie nieodró�nialne.  
W szczególno�ci tło powinno pozosta� białe i bez szarych smug, a litery powinny pozosta� 
czarne. 
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6.10 Plagiat 
Praca dyplomowa musi by� oryginalnym dziełem dyplomanta. Przedstawianie pod własnym 
nazwiskiem dzieł lub fragmentów dzieł innych osób (plagiat) jest nielegalne i karalne 
(odpowiedzialno�� cywilna, karna i dyscyplinarna) – niezale�nie od tego jak du�y fragment 
zostanie zapo�yczony. Plagiatem jest równie� przedstawianie cudzych koncepcji, pomysłów, idei 
jako własnych. Fakt wykorzystania czyjego� pomysłu lub wyników czyjej� pracy (np. w  celu 
twórczej modyfikacji lub rozwini�cia) powinien by� zaznaczony w tek�cie pracy dyplomowej 
odsyłaczem do odpowiedniej publikacji. W uzasadnionych przypadkach (cho� w  j�zyku 
technicznym tylko wyj�tkowo) stosuje si� cytaty. Cytowany fragment powinien by� uj�ty  
w cudzysłów i  opatrzony odsyłaczem do spisu literatury. 

Studenci maj� obowi�zek zał�czenia (jako ostatniej strony oprawionej dysertacji) wypełnionego  
i podpisanego o�wiadczenia o  samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej. Wzór o�wiadczenia 
jest dost�pny na stronie internetowej: 

http://www.eletel.p.lodz.pl/?lang=pol&id=dyda&action=docs. 

Wszystkie zło�one dysertacje s� analizowane pod k�tem zapo�ycze� z innych materiałów 
�ródłowych. Dlatego student jest zobowi�zany dostarczy� opiekunowi dysertacj� w wersji 
elektronicznej w postaci pliku w formacie Microsoft Word (doc) lub Rich Text Format (rtf). 

7. Egzamin dyplomowy  

7.1 Wyznaczenie terminu egzaminu 
Aby mógł by� wyznaczony termin egzaminu, dyplomant musi dopełni� nast�puj�cych 
formalno�ci 

u opiekuna pracy: 

       zło�y� wersj� elektroniczn� dysertacji; 

w dziekanacie Wydziału, ul. Stefanowskiego 18/22: 

1. dostarczy� cztery zdj�cia o wym. 4,5 cm × 6,5 cm do dyplomu (pi�� zdj�� je�li student chce 
otrzyma� dyplom tak�e w wersji angloj�zycznej), dowód wniesienia opłaty za dyplom oraz 
wypełnion� kart� obiegow�; 

2. zda� legitymacj� studenck�; 

w sekretariacie Instytutu Elektroniki, pok. 322,  III p., ul. Wólcza�ska 211/215:  

1. pobra� okładki do dysertacji pozostaj�cych w uczelni (zalecany dwustronny wydruk): 

� 3 komplety dla studentów studiów magisterskich polskoj�zycznych i in�ynierskich 

� 2 komplety dla studentów IFE (Centrum Kształcenia Mi�dzynarodowego) 

2. zło�y� wydrukowan� wersj� pracy dyplomowej w liczbie egzemplarzy jak w pkt. 1 
Do pracy dyplomowej powinno zosta� doł�czone jednostronicowe streszczenie. Brak w/w 
dokumentu spowoduje nieprzyj�cie dysertacji. 

3. zło�y� elektroniczn� wersj� pracy dyplomowej na płycie CD 
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4. przesła� wersj� elektroniczn� streszczenia na adres: anna.janisz@p.lodz.pl 

5. dostarczy� podpisany przez opiekuna pracy i dyplomanta wniosek do dziekana z pro�b�  
o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego 

6. zło�y� indeks oraz kart� egzaminacyjn� z podpisami opiekuna dysertacji 
po�wiadczaj�cymi jej przyj�cie (zaliczenie laboratorium dyplomowego) 

7. dostarczy� deklaracj� o samodzielnym wykonaniu pracy i zgodno�ci wersji elektronicznej 
(płyta CD) z wydrukowan� wersj� pracy dyplomowej. 

Wszelkie szablony dost�pne s� na stronie internetowej Instytutu 
http://www.eletel.p.lodz.pl/?lang=pol&id=dyda&action=docs 

7.2 Przebieg i ocena egzaminu 
W skład komisji egzaminacyjnej wchodz�: przewodnicz�cy (z listy zatwierdzonej przez rad� 
wydziału), opiekun pracy i recenzent. Egzamin dyplomowy ma typowo nast�puj�cy przebieg: 

1. Komisja sprawdza spełnienie wymogów formalnych dopuszczenia do egzaminu 
dyplomowego (pozytywne oceny recenzentów, kompletno�� wymaganych wpisów 
w indeksie). 

2. Student referuje główne wyniki swojej pracy. Czas prezentacji, ka�dorazowo ustalany przez 
przewodnicz�cego komisji egzaminacyjnej, wynosi od 10 do 15 min. W tej cz��ci egzaminu 
mo�liwa jest prezentacja materialnego wyniku pracy, np. zbudowanego urz�dzenia, modelu, 
opracowanego programu komputerowego, itp. 

3. Członkowie komisji zadaj� studentowi pytania dotycz�ce dysertacji. Pytania mog� dotyczy� 
jakiego� szczegółowego zagadnienia lub by� bardzo ogólne i dotyczy� np. stosowalno�ci 
uzyskanych wyników w praktyce. 

4. Członkowie komisji zadaj� studentowi pytania z zakresu studiów. Tradycyjnie jedno pytanie 
dotyczy wybranego zagadnienia z elektrotechniki, jedno z elektroniki, a jedno 
ze specjalno�ci. 

5. Komisja odbywa narad�, podczas której omawia i ocenia referowanie wyników pracy 
i odpowiedzi na zadane pytania, a nast�pnie ustala wynik ko�cowy studiów.  

6. Przewodnicz�cy komisji komunikuje studentowi wynik egzaminu. 

Ogólna ocena egzaminu dyplomowego jest �redni� arytmetyczn� ocen referowania pracy oraz 
odpowiedzi na pytania. 

8. Dyplom uko�czenia studiów 
W czasie nie dłu�szym ni� 30 dni od daty zło�enia przez studenta egzaminu dyplomowego 
Uczelnia sporz�dza dyplom uko�czenia studiów i jego trzy odpisy. Do dyplomu doł�czany jest 
suplement zawieraj�cy mi�dzy innymi informacje o tre�ci studiów i osi�gni�tych wynikach oraz 
o innych osi�gni�ciach akademickich, takich jak udział w pracach kół naukowych, czy 
reprezentowanie Uczelni w zawodach sportowych. 
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