WYDZIAŁ NAUK PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH
WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI
IM. MIESZKA I W POZNANIU
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WYDZIALE NAUK
PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM.
MIESZKA I W POZNANIU

STUDENCI KIERUNKÓW:
- PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (V ROK)
- ADMINISTRACJA STUDIA II STOPNIA (II ROK)
- ADMINISTRACJA STUDIA I STOPNIA (III ROK)
- BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA I STOPNIA (III ROK)
- PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA (II ROK)
- PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA (III ROK)
- PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (V ROK)
- FILOLOGIA STUDIA I STOPNIA (III ROK)

1. Egzamin Dyplomowy na kierunkach:

- Prawo jednolite studia magisterskie (V rok),
- Administracja II stopnia (II rok),
- Administracja I stopnia (III rok),
- Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia (III rok),
- Pedagogika studia II stopnia (II rok),

- Pedagogika studia I stopnia (III rok),
- Psychologia jednolite studia magisterskie (V rok),
- Filologia studia I stopnia (III rok),
odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Nauk Prawnych i Społecznych
Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu na rok akademicki
2020/2021.

2. Terminy egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2020/2021 określa Dziekan
Wydziału.

3. Do egzaminu dyplomowego może przystąpić student, który zaliczył wszystkie
przedmioty, złożył wszystkie egzaminy, zaliczył praktyki zawodowe.

4. Do dnia egzaminu dyplomowego należy uregulować bieżące opłaty z tytułu czesnego
oraz wymagane opłaty administracyjne.

5. W roku akademickim 2020/2021 egzamin dyplomowy odbywać się będzie w formie
hybrydowej:
●
●

stacjonarnie - osobiste stawiennictwo na egzaminie dyplomowym
on-line, na platformie ZOOM

Student nawiązuje połączenie on-line w wyznaczonym terminie i godzinie.
Nienawiązanie połączenia o wyznaczonej godzinie oznacza nieprzystąpienie do
egzaminu dyplomowego i konieczność ustalenia nowego terminu egzaminu
dyplomowego. W wypadku zerwania połączenia on-line, Przewodniczący Komisji
decyduje o dalszym przebiegu egzaminu dyplomowego.

6. Student przystępuje do egzaminu dyplomowego wyposażony w dokument
potwierdzający tożsamość, długopis oraz dodatkowo, w przypadku egzaminu
stacjonarnego, w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki jednorazowe).
Prosimy o przestrzeganie ustalonych godzin egzaminu dyplomowego i unikanie
gromadzenia się na terenie uczelni. Na egzamin należy przybyć osobiście bez udziału
osób trzecich.

7. Egzamin dyplomowy może zostać uznany za zdany z wynikiem pozytywnym w
przypadku, gdy odpowiedź studenta na każde z pytań będzie oceniona co najmniej na
ocenę dostateczną.
Ocena z egzaminu stanowi średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych z odpowiedzi na
zadane pytania.
●
●
●
●
●

do 3,5 - dostateczny (3,0)
od 3,51 do 3,85 - dostateczny plus (3,5)
od 3,86 do 4,2 - dobry (4,0)
od 4,21 do 4,55 - dobry plus (4,5)
od 4,56 - bardzo dobry (5,0)

8. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego
nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza
drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin dyplomowy może odbyć się
nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech
miesięcy od daty pierwszego terminu.

9. Zasady usprawiedliwiania nieobecności na egzaminie dyplomowym reguluje
Zarządzenie Dziekana.

10. Ocena ukończenia studiów (ocena na Dyplomie) obliczana jest zgodnie z
Regulaminem studiów obowiązującym w Uczelni.
●
●
●

do 3,5 - dostateczny (3,0)
od 3,51do 4,5 - dobry (4,0)
od 4,51 do 5,0 - bardzo dobry (5,0)

Składa się na niego: średnia ocen z całego toku studiów i ocena z egzaminu
dyplomowego.
Wynik egzaminu dyplomowego ogłaszany jest przez Przewodniczącego Komisji
Egzaminacyjnej indywidualnie każdemu Studentowi.

