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Procedura egzaminu dyplomowego 
na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej 

przeprowadzanego w trybie stacjonarnym w siedzibie Uczelni 

1. Egzamin dyplomowy składający się z dwóch części: 

1.1. weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów na danym kierunku, poziomie 
i profilu, 

1.2. obrony pracy dyplomowej połączonej z dyskusją na jej temat, 

odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą co najmniej trzy osoby: dziekan lub prodziekan 
pełniący funkcję przewodniczącego, promotor i recenzent lub członek komisji powołany przez 
dziekana. 

2. Do egzaminu dyplomowego dopuszczeni są studenci, którzy spełnili wymagania określone 
w regulaminie studiów wyższych. 

3. Promotor i recenzent zobowiązani są do wypełnienia oraz zatwierdzenia w APD formularza oceny 
stanowiącej recenzję pracy. Recenzje sporządzone w systemie teleinformatycznym 
umożliwiającym uwierzytelnienie pracownika nie wymagają opatrywania ich podpisami. 
Wydruki recenzji zatwierdzone przez dziekana przechowuje się w teczce akt osobowych 
studenta. 

4. Egzaminy dyplomowe odbywać się będą w trybie stacjonarnym w siedzibie Uczelni.  

5. Harmonogram egzaminów dyplomowych zostanie umieszczony na stronie Wydziału 
Elektrotechniki i Informatyki co najmniej dwa dni przed jego terminem 
https://weii.prz.edu.pl/studenci/praca-dyplomowa/harmonogramy-obron. 

6. Komisja egzaminu dyplomowego zobowiązana jest do wcześniejszego przygotowania zestawu 
pytań mających na celu weryfikację efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów przez 
dyplomanta. Spośród przygotowanego zestawu komisja wybiera trzy pytania.  

7. Przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego komisja potwierdza tożsamość dyplomanta.  

8. Egzamin dyplomowy prowadzi przewodniczący, który informuje uczestników o jego przebiegu 
oraz inicjuje jego poszczególne części. 

9. Pierwszą część egzaminu stanowi weryfikacja efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów. 
W tej części dyplomant odpowiada w formie ustnej lub pisemnej na trzy pytania zadane przez 
komisję. 

10. Warunkiem przystąpienia dyplomanta do drugiej części egzaminu dyplomowego – obrony pracy 
dyplomowej jest pozytywny wynik uzyskany z części pierwszej egzaminu - weryfikacji efektów 
uczenia się. 

11. Obrona pracy dyplomowej polega na przedstawieniu przez dyplomanta wyników uzyskanych w 
trakcie realizacji pracy dyplomowej. W tym celu przewodniczący komisji przekaże studentowi 
prawo do kierowania prelekcją. Prezentacja powinna trwać maksymalnie 10 minut i obejmować 
m.in. następujące elementy: genezę, cel, tezę i zakres pracy, metodykę wykonania pracy, uzy-
skane wyniki oraz podsumowanie i wnioski. Bezpośrednio po prezentacji pracy odbędzie się dys-
kusja na jej temat. 

12. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządzany jest protokół. Protokół podpisuje komisja 
egzaminacyjna. Protokół przechowuje się w teczce akt osobowych studenta.  
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13. Wszystkich uczestników egzaminu dyplomowego obowiązuję strój wizytowy.  

14. Ustalenia dotyczące egzaminu dyplomowego, nie ujęte w niniejszej procedurze, regulują 
obowiązujące w tym zakresie akty wewnętrzne Uczelni, w szczególności Regulamin studiów 
wyższych w Politechnice Rzeszowskiej.  
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