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1. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na studiach 

stacjonarnych WGGiOŚ AGH jest zdanie ogólnego egzaminu kierunkowego oraz 

prezentacja projektu i dyskusja nad projektem (obrona projektu), które łącznie 

składają się na egzamin dyplomowy I stopnia (inżynierski). 

2. Do ogólnego egzaminu kierunkowego może zostać dopuszczony student, który zaliczył 

wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty i praktyki. 

3. W roku akademickim 2022/2023 egzamin kierunkowy odbędzie się w formie pisemnej 

dla poszczególnych kierunków kształcenia, wg harmonogramu przedstawionego przez 

Prodziekana ds. kształcenia. Harmonogram obejmować będzie termin podstawowy oraz 

jeden termin poprawkowy i zostanie przedstawiony do wiadomości studentów nie 

później niż na jeden miesiąc przed egzaminem. Terminy te mogą ulec zmianie ze 

względu na sytuację epidemiologiczną. 

4. Ogólny egzamin kierunkowy obejmuje sprawdzenie wiedzy z zakresu studiowanego 

kierunku. W roku akademickim 2022/2023 egzamin ten będzie polegał na udzieleniu 

pisemnej odpowiedzi na 50 pytań testowych (jednokrotnego wyboru) spośród 5 grup 

zagadnień (obejmujących wiedzę z zakresu studiowanego kierunku studiów). Zasady 

oceniania wyniku egzaminu określa Regulamin Studiów AGH §13, ust. 1. 

5. Zagadnienia i pytania egzaminacyjne opracuje, powołana w tym celu przez Dziekana 

Wydziału, komisja wydziałowa pod kierunkiem Prodziekana ds. kształcenia. 

Zagadnienia i przykładowe pytania będą podane do wiadomości studentów nie później 

niż na jeden miesiąc przed planowaną datą pierwszego terminu ogólnego egzaminu 

kierunkowego I stopnia (inżynierskiego). 

6. W przypadku otrzymania negatywnej oceny z ogólnego egzaminu kierunkowego 

w terminie podstawowym i poprawkowym lub niezłożenia egzaminu dyplomowego 

inżynierskiego Dziekan skreśli studenta z listy studentów. 

7. Obrony projektów inżynierskich prowadzone będą w Katedrach przed komisjami 

powołanymi przez Dziekana Wydziału. 



8. Do obrony może być dopuszczony wyłącznie projekt inżynierski, który został 

pozytywnie oceniony przez opiekuna i recenzenta, zarejestrowany w dziekanacie 

wydziału nie później niż na 3 dni przed planowaną obroną, a jego wykonawca zdał 

ogólny egzamin kierunkowy i złożył wszystkie wymagane dokumenty. 

9. Obrona składa się z części jawnej, w czasie której następuje prezentacja projektu przez 

autora i dyskusja nad projektem oraz części niejawnej (bez udziału studenta) w trakcie 

której komisja dokonuje oceny prezentacji projektu i dyskusji, a następnie oblicza 

ocenę końcową egzaminu dyplomowego I stopnia i umieszcza ją w protokole egzaminu 

dyplomowego I stopnia. 

10. Końcowy wynik egzaminu dyplomowego I stopnia jest średnią ważoną: 

a) oceny projektu inżynierskiego, będącej średnią arytmetyczną ocen wystawionych 

przez opiekuna i recenzenta (z wagą 0,2); 

b) średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą 

0,6); 

c) oceny obliczonej przez komisję, będącej średnią arytmetyczną oceny ogólnego 

egzaminu kierunkowego oraz oceny prezentacji projektu i odpowiedzi na pytania 

związane z projektem (z wagą 0,2). 

11. Końcowy wynik egzaminu jest przeliczany na ocenę końcową zgodnie z zasadami 

określonymi w Regulaminie Studiów § 27. 

12. Ocena końcowa egzaminu dyplomowego I stopnia, wpisywana jest na dyplomie 

ukończenia studiów I stopnia (inżynierskich). 

 


