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§ 1. Zasady ogólne 

1. Zasady realizacji procesu dyplomowania w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. 
Kwiatkowskiego w Gdyni określają sposób: 

- wyznaczania opiekuna pracy dyplomowej, zwanego dalej promotorem, 
- przygotowania, zatwierdzania i przydzielania tematu pracy dyplomowej, 
- realizacji, złożenia i oceny pracy dyplomowej, 
- przeprowadzania egzaminu dyplomowego 
dla kierunków Prawo, Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne. 

2. Pod pojęciem pracy dyplomowej rozumie się zarówno pracę licencjacką, jak również pracę 
magisterską. 
3. Proces dyplomowania składa się z jednego semestru proseminarium oraz jednego semestru 
seminarium (zwanych dalej semestrami seminaryjnymi). Proseminarium służy przygotowaniu 
dyplomanta do wyboru tematu i sposobu realizacji pracy dyplomowej. 
 

§ 2. Opiekun pracy dyplomowej (promotor) 
1. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem i opieką nauczyciela akademickiego, 
zwanego dalej  promotorem co najmniej ze stopniem naukowym doktora. 
2. Promotorem dla danej specjalności może być nauczyciel akademicki, którego zainteresowania 
naukowe, dorobek naukowy i doświadczenie praktyczne oraz dydaktyczne pozwolą na 
pokierowanie procesem twórczym studenta. 
3. Studenci wybierają promotora wpisując się na listę seminariów dyplomowych, określonych przez 
Dziekana w obciążeniach dydaktycznych na dany rok akademicki. 
 

§ 3. Przygotowanie, zatwierdzanie i przydzielanie tematu pracy dyplomowej 
1. Temat pracy dyplomowej, ustalony przez promotora w porozumieniu ze studentem,  powinien 
być zgodny z kierunkiem studiów i poziomem kształcenia. W pracy dyplomowej student winien 
wykazać się znajomością metod i technik analizy opisywanych problemów. 
2. Promotor  przedstawia Kierownikowi Katedry lub Kierownikowi Zakładu ustalone tematy prac 
do zatwierdzenia. 
3. Kierownik Katedry lub Kierownik Zakładu zatwierdzając temat pracy dyplomowej bierze pod 
uwagę w szczególności: 

- zgodność tematu pracy z planem studiów i programem kształcenia studenta, 
- możliwość zaprezentowania przez studenta umiejętności i kompetencji społecznych 
opisanych w założonych efektach kształcenia dla kierunku i profilu jego studiów , 
- stopień trudności tematu umożliwiający potwierdzenie wymaganego poziomu wiedzy, 
określonego w założonych efektach kształcenia, dla kierunku i profilu jego studiów, 
- zainteresowania naukowe i praktyczne studenta, 
- potrzeby instytucji współpracujących z Uczelnią, 



 

 

- potrzeby prac badawczych realizowanych w Uczelni, 
- w miarę możliwości potrzeby zakładu pracy, w którym student jest zatrudniony (dotyczy 
studentów pracujących). 

4. Zatwierdzony przez Kierownika Katedry lub Kierownika Zakładu temat pracy może ulec zmianie 
na pisemny wniosek Studenta, zaopiniowany pozytywnie przez promotora i zaakceptowany przez 
Kierownika Katedry lub Kierownika Zakładu. 
5. Listę zatwierdzonych tematów prac dyplomowych Kierownik Katedry lub Kierownik Zakładu 
składa niezwłocznie w dziekanacie.  
 

§ 4. Realizacja i złożenie pracy dyplomowej 
1. Czynności związane z przygotowaniem pracy dyplomowej powinny być realizowana rytmicznie, 
przy pomocy i pod systematycznym nadzorem promotora. Warunek rytmiczności polega na 
obowiązku systematycznego przedstawiania przez studenta poszczególnych części pracy jej 
promotorowi do oceny i zatwierdzenia. Przekazanie przez studenta całości pracy bez zachowania 
wskazanego warunku może spowodować jej odrzucenie  względnie niezaakceptowanie przez 
promotora z powodu podejrzenia przygotowania pracy niesamodzielnie przez studenta. 
2. Dyplomant studiów II stopnia przedstawia opiekunowi pracy dyplomowej swoją pracę 
licencjacką. Praca magisterska nie może być rozwinięciem pracy licencjackiej. 
3. Realizacja pracy dyplomowej powinna wymagać zastosowania wiedzy, umiejętności oraz 
kompetencji społecznych nabytych podczas całego toku studiów oraz zapewnić rozszerzenie 
wiedzy studenta w zakresie rozpatrywanych zagadnień. Wyrazem tego powinno być m.in. 
wykorzystanie w pracy odpowiednich pozycji bibliograficznych.  
4. Część wprowadzająca powinna zawierać zwięzły opis poruszanej problematyki wraz ze 
sformułowaniem problemu badawczego o charakterze praktycznym oraz celu pracy. We 
wprowadzeniu należy przedstawić zakres pracy w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym, 
przestrzennym i czasowym. 
5. Praca powinna być napisana w standardowych ustawieniach Word’a (czcionka TnR, 12, odstęp 
1,5). Dopuszczalna jest modyfikacja tych parametrów, o ile przemawiają za tym względy 
praktyczne. 
6. Przed złożeniem pracy dyplomowej student zgłasza się do dziekanatu w celu sprawdzenia, czy 
spełnia on formalne wymagania dotyczące złożenia pracy dyplomowej (zaliczenie wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych objętych przedmiotów nauczania, zaliczenie praktyki, uzyskanie 
wymaganej liczby punktów ECTS, brak zaległości finansowych). 
7. Student składa w dziekanacie dwa egzemplarze pracy dyplomowej w formie wydrukowanej, 
oprawionej w miękkie (plastikowe, w formie zbindowanej) lub twarde (introligatorskie) okładki, 
które przeznaczone są dla promotora pracy i jej recenzenta. Ponadto trzeci egzemplarz 
wydrukowany obustronnie i oprawiony w miękką oprawę oraz zapisany na płycie CD w formacie 
elektronicznym (DOC i PDF) student składa również w dziekanacie, w terminach zgodnych z 
zapisami Regulaminu Studiów. 
8. Ocena z proseminarium może zostać wpisana po ustaleniu tematu i koncepcji pracy na 
zakończenie pierwszego semestru seminaryjnego . 
9. Ocena z seminarium winna być wpisana przez opiekuna pracy dyplomowej po dostarczeniu 
ostatecznej wersji pracy na zakończenie drugiego semestru seminaryjnego. 
10. Recenzenta pracy dyplomowej wyznacza Dziekan uwzględniając propozycję opiekuna pracy 
dyplomowej. Recenzentem pracy dyplomowej na studiach pierwszego i drugiego stopnia może być 
nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. W przypadku prac 
magisterskich, w których promotorem jest nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym doktora 
recenzentem powinien być nauczyciel akademicki z uprawnieniami samodzielnego pracownika 



 

 

naukowego. W szczególnych wypadkach Dziekan może wskazać nauczyciela akademickiego ze 
stopniem naukowym doktora do recenzowania prac magisterskich, których promotorem jest 
nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym doktora. Dziekan może zwrócić się o opinię w tej 
sprawie do Kierownika Katedry lub Kierownika Zakładu.   
11. W przypadku, gdyby tematyka zaproponowana przez Studenta odbiegała od zainteresowań 
prowadzącego seminarium dyplomowe ma on możliwość wystąpienia do Dziekana w sprawie 
zmiany promotora pracy dyplomowej i za jego zgodą taka zmiana może nastąpić. 
12. Dziekan podejmuje decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego 
i zleca opracowanie recenzji pracy dyplomowej opiekunowi pracy dyplomowej oraz recenzentowi. 
13. Promotor pracy dyplomowej i recenzent dokonują oceny pracy dyplomowej w terminie nie 
dłuższym niż dwa tygodnie od otrzymania zlecenia. Opracowane recenzje przekazuje się do 
Dziekanatu. Student ma prawo wglądu do recenzji swojej pracy. 
14. Jeżeli w recenzji opracowanej przez recenzenta wystawiona jest ocena niedostateczna, Dziekan 
wyznacza drugiego recenzenta. 
15. Dziekan wyznacza termin egzaminu dyplomowego, jeżeli zostaną skompletowane wszystkie 
niezbędne dokumenty. 
16. W przypadku niezłożenia przez studenta pracy dyplomowej w terminie podanym w 
Regulaminie Studiów, Dziekan może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta 
przedłużyć okres złożenia pracy maksymalnie o 1 miesiąc lub skierować studenta (na jego prośbę) 
na powtarzanie  seminarium dyplomowego. 
 

§ 6. Komisja egzaminu dyplomowego 
1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed powołaną przez Dziekana komisją egzaminu 
dyplomowego. W skład komisji wchodzą: 

1) przewodniczący komisji – Dziekan lub upoważniony przez Dziekana nauczyciel 
akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, 
2) promotor, 
3) recenzent, 
4) drugi recenzent, jeżeli został on powołany, 
5) inni nauczyciele akademiccy, którzy mogą być powołani przez Dziekana. 

2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie dyplomowym promotora pracy 
dyplomowej lub recenzenta pracy dyplomowej, Dziekan powinien w jego zastępstwie powołać w 
skład komisji egzaminu dyplomowego nauczyciela akademickiego co najmniej ze stopniem 
naukowym doktora. 
 

§ 7. Egzamin dyplomowy 
1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. 
2. Do egzaminu dyplomowego, ma prawo przystąpić student, zwany dalej dyplomantem, który: 

1) zaliczył wszystkie semestry studiów, 
2) zaliczył wymaganą praktykę, 
3) uzyskał dwie pozytywne oceny pracy dyplomowej, 
4) nie ma zaległości finansowych i innych zobowiązań wobec Uczelni. 

3. Dziekan podaje do publicznej wiadomości harmonogram egzaminów dyplomowych. 
4. Egzamin dyplomowy przebiega następująco: 

1) Pytania egzaminacyjne przygotowane przez Komisję  przedstawia dyplomantowi jej 
przewodniczący.  
2) Komisja egzaminu dyplomowego, pod nieobecność dyplomanta, ustala oceny: 

- za pracę dyplomową, na podstawie ocen promotora i recenzenta. W przypadku 



 

 

różnicy o pół oceny wpisywana jest ocena recenzenta, przy większej różnicy stosuje się 
średnią ocen, 
- z egzaminu dyplomowego, na podstawie uzyskanych ocen z odpowiedzi, ustaloną w ten 
sposób, że średnia arytmetyczna z trzech ocen za każdą z odpowiedzi zostaje wyrównana do 
oceny: 

do 3,29 – dostateczny; 
od 3,30 – 3,74 – dostateczny plus; 
od 3,75 - 4,29 – dobry; 
od 4,30 – 4,49 – dobry plus; 
od 4,50 do 5,00 – bardzo dobry; 
od 5,01 do 5,50 – celujący. 

- ostateczny wynik studiów liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie 
Studiów. 
3) Przewodniczący komisji, pod nieobecność dyplomanta, dokonuje właściwych wpisów, 
które poświadczają podpisami pozostali członkowie komisji. 
4) Wynik egzaminu ogłaszany jest dyplomantowi przez przewodniczącego komisji. 

5. Dokumenty dotyczące egzaminu dyplomowego wraz z protokołem przechowywane są w aktach 
osobowych absolwenta. 
6. W przypadkach usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności dyplomanta na 
egzaminie dyplomowym, lub uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego, Dziekan 
wyznacza nowy termin egzaminu z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Studiów.  
7. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego, Dziekan wyznacza 
nowy termin egzaminu dyplomowego, jednak nie później niż przed upływem 3 miesięcy. 
 

§8. Przechowywanie prac dyplomowych 
 Wydrukowany egzemplarz pracy dyplomowej oraz jej zapis elektroniczny na płycie CD pozostaje 
w aktach osobowych absolwenta, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2011 
r., nr 201, poz. 1188 z późn. zm.). 
 
 


