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Studenci WSzechnicy ŚWiętokrzySkiej 
SportoWcami roku 2007

mamy noWoczeSny SyStem informatyczny!
24 stycznia 2008 roku rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr hab. Mieczysław 
Adamczyk oraz kwestor mgr Elżbieta Wołowiec podpisali z firmą Kalasoft umowę 
na wdrożenie na naszej uczelni nowego, bardzo nowoczesnego systemu  
informatycznego.  Szczegóły na stronie 2. 

Laureatów XIII Plebiscytu „Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2007” ogłoszono 1 lutego 2008 roku. 
Najważniejsze wyróżnienia otrzymali trzej studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej: Mateusz Jachlewski, 
Przemysław Szymanowski i Kazimierz Stafiej.

Przemysław Szymanowski 
– Nadzieja Województwa (sty-
pendium marszałka), student 
trzeciego roku wychowania fi-
zycznego (studia stacjonarne), 
mistrz Polski w triatlonie

Kazimierz Stafiej – Zasłużo-
ny dla Świętokrzyskiego Spor-
tu, student pierwszego roku 
wychowania fizycznego (studia 
niestacjonarne), kolarz, były re-
prezentant Polski

Mateusz Jachlewski – Naj-
lepszy Sportowiec, student dru- 
giego roku wychowania fizycz-
nego (studia niestacjonarne), 
piłkarz ręczny, skrzydłowy 
Vive, reprezentant Polski

S
t
y
c
z
e
ń
-
L
u
t
y

5
(
4
4
)
/
2
0
0
8

Jednodniówka Studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej
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mamy noWoczeSny SyStem informatyczny!
Wdrażanie nowego systemu informatycznego 

rozpocznie się już w lutym tego roku i potrwa do 
marca roku 2009. Udoskonali on pracę wszystkich 
komórek organizacyjnych Wszechnicy, a przede 
wszystkim ułatwi studentom kontakt z uczelnią. 
Przez Internet będzie można załatwić wiele spraw, 
które do tej pory wymagały wizyty w dziekana-
cie bądź bezpośredniego kontaktu z wykładowcą. 
Każdy student dostanie bowiem własne konto, co 
pozwoli mu za pomocą Internetu sprawdzić swoje 
oceny, płatności, dyżury wykładowców, plan zajęć 

oraz jego ewentualne zmiany itd. Pocztą elektro-
niczną zostanie poinformowany o terminach zali-
czeń, zjazdów czy innych ważnych sprawach. Tak-
że elektronicznie odbywać się będzie rekrutacja.

Nowy system informatyczny sprawi, że Wszech-
nica Świętokrzyska stanie się uczelnią jeszcze 
bardziej przyjazną studentom oraz kadrze nauko-
wo-dydaktycznej, a pod względem administracyj-
no-organizacyjnym dorówna najwyższym standar-
dom europejskim.

AK

oSkar Wolontariatu

5 grudnia 2007 roku, podczas Gali Wolontariatu 
podsumowującej całoroczną działalność 
wolontaryjną, studenci Wszechnicy 
Świętokrzyskiej otrzymali Oskara Wolontariatu 
za szczególne zaangażowanie i aktywność. 
Statuetkę odebrała dr Renata Cichoń.

Co roku 5 grudnia na całym świecie obchodzo-
ny jest Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. To 
także święto wielu studentów Wszechnicy Święto-
krzyskiej, którzy podjęli się pracy na rzecz drugie-
go człowieka. 

Nasi studenci pra cują z dziećmi oraz młodzieżą 
w szkołach, w domach dziecka, świetlicach socjo-
terapeutycznych i ogniskach wychowawczych znaj-
dujących się nie tylko na terenie województwa. 
I właśnie za tę działalność otrzymali Oskara Wo-
lontariatu. 

Powód do dumy jest tym większy, że nagrodą 
taką nie uhonorowano żadnej innej uczelni z woje-
wództwa świętokrzyskiego.

Beata Zawodnik, Kinga Tutak 

Z ostatniej chwili… 

Trwają prace nad przygotowaniem dokumentów 
potrzebnych do rozpoczęcia działalności 
Międzywydziałowej Sekcji Wolontariatu 
Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. 
Zapraszamy studentów do współpracy. 

Studenci-wolonatriusze
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puzzle i tańce 
W lublinie

W dniach 8-9 grudnia 2007 roku odbywały się 
w Lublinie Targi Metodyczne „Metoda 
KLANZY – twórcza edukacja – wolontariat 
studencki”. Wzięło w nich udział 150 wolontariuszy 
z całej Polski, w tym ośmiu studentów Wszechnicy 
Świętokrzyskiej.

Targi Metodyczne zorganizowało Polskie Sto-
warzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza. Ich 
uroczyste otwarcie odbyło się 8 grudnia o godzinie 
1600, po czym udaliśmy się na zajęcia. Część osób 
wysłuchała wykładu Toniego Wimmera z Austrii 
pt. Dynamika dużej grupy – komunikacja w dużej 
grupie, a pozostałe wzięły udział w warsztatach 

WolontariuSze 
na feStiWalu

W dniach 23–25 listopada 2007 roku w kieleckim 
Kinie „Moskwa” odbywał się Festiwal Wolontariatu 
i Edukacji Globalnej zorganizowany przez 
Stowarzyszenie „Centrum Wolontariatu” 
w Kielcach. 

Celem Festiwalu było przedstawienie działal-
ności wolontaryjnej prowadzonej nie tylko w Pol-
sce, ale i za granicą. Dzięki niemu poznałyśmy 
wolontariuszy pracujących w krajach Kaukazu 
i Afryki. Dowiedziałyśmy się, na czym polega ich 

praca w tych egzotycznych państwach. Udało nam 
się wymienić doświadczeniami, mimo że niejedno-
krotnie napotykałyśmy bariery językowe. 

Ale Festiwal to były nie tylko spotkania z cieka-
wymi ludźmi. To także interesujące wykłady oraz 
filmy dokumentalne i fabularne przybliżające dzia-
łalność wolontaryjną w niektórych krajach, panują-
cą w nich sytuację społeczno-polityczną i problemy 
związane z przestrzeganiem praw człowieka.

Gośćmi Festiwalu byli między innymi przed-
stawiciele Polskiej Akcji Humanitarnej, Fundacji 
„Kaukaz.net”, Międzynarodowego Wolontariatu 
Don Bosko, Stowarzyszenia „Jeden Świat”, Funda-
cji „Simba Friends”, Centrum Budzenia Inicjatyw 
Młodzieżowych BUDZIK oraz Diecezjalnego Cen-
trum Wolontariatu z Kielc.

  Magdalena Woś, Monika Machniak 

na temat: Tańce integracyjne. Warsztaty te po-
prowadziła Maria Goldman-Kaindl, również gość 
z Austrii. Dzień zakończyliśmy w Centrum Kultu-
ry w Lublinie na koncercie Artura Rojka. 

Następnego dnia od godziny 930 do 1415 odbywa-
ły się warsztaty o różnorodnej tematyce, na przy-
kład: Puzzle muzyczne, Tańce integracyjne w krę-
gu, Delfin – rozwijanie umiejętności poznawczych, 
Cyrk – pedagogika fascynacji, Stare i nowe za-
bawy podwórkowe, Święta w papieroplastyce dla 
młodszych dzieci. Natomiast w Collegium Maius 
Akademii Medycznej o godzinie 1800 miała miejsce 
uroczysta Gala Wolontariatu, na której podsu-
mowano miniony rok działalności wolontaryjnej 
i wręczono nagrody najbardziej zasłużonym. Na-
stępnie zaproszono nas do klubu Archiwum, gdzie 
wystąpił Tymon Tymański. I tak zakończyliśmy 
dwudniowy pobyt w Lublinie.

   Dorota Walz, Ewa Strzelczyk, Kamil Dróżdż

My na ulicach Lublina

Przed Galą Wolontariatu
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bukoWina  
2008

Wbrew sceptykom i niedowiarkom udanie za-
kończyła się akcja obozów zimowych dla studentów 
Wszechnicy Świętokrzyskiej, które jak co roku zor-
ganizowano w Bukowinie Tatrzańskiej. W dwóch 
turnusach uczestniczyło 100 osób, w tym 19 stu-
dentów stacjonarnych drugiego roku wychowania 
fizycznego (pobyt obowiązkowy, w ramach progra-
mu studiów).

Uczestnicy pierwszego turnusu

Uczestnicy drugiego turnusu

Kadrę instruktorów na obozach stanowili: dr 
Robert Dutkiewicz, dr Rafał Pawłowski, mgr Grze-
gorz Osiakowski, mgr Tomasz Winiarczyk, mgr 
Tomasz Błaszkiewicz, mgr Krzysztof Ludwikow-
ski. Lekarzem pierwszego turnusu był Artur Uba, 
drugiego – Jerzy Łutczyk, a funkcję kierownika 
obu turnusów pełnił niżej podpisany.

Największym pechowcem tegorocznych obozów 
okazał się mgr Tomasz Błaszkiewicz, który pod-
czas demonstracji superskomplikowanych ewolucji 

narciarskich (!!!) doznał kontuzji kolana (na zdję-
ciu poniżej w trakcie błagania o poprawę warun-
ków do uprawiania narciarstwa). 

Mgr Tomasz Błaszkiewicz

Pan Błaszkiewicz będzie miał co wspominać, 
zresztą tak jak wszyscy obozowicze. Bawiliśmy się 
bowiem świetnie. Szkoda tylko, iż niektórzy stu-
denci zapomnieli, że przyroda może być dzika, ale 
ludzie nie powinni.

Zgodnie z tradycją dla każdego turnusu prze-
prowadzono zawody w slalomie narciarskim. Zdo-
bywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy.

Wyniki z 12 stycznia, stok Trójka
Kobiety:
1. Anna Kmiecik – 28,20 (s)
2. Beata Okoniewska – 28,40 
3. Magda Młynarska – 31,10 

Mężczyźni:
1. Norbert Rabaniuk – 22,70 
2-3. Łukasz Bartosik – 24,00 
2-3. Arkadiusz Miodek – 24,00 

Wyniki z 19 stycznia, stok Pod Trafo
Kobiety:
1. Katarzyna Hermanowska – 31,00 
2. Agnieszka Rodkiewicz – 32,31 
3. Aleksandra Kwiatkowska – 33,18 

Mężczyźni:
1. Daniel Domagała – 24,64 
2-3. Zbigniew Piątek – 26,75 
2-3. Sylwester Wójcik – 26,75 

Marek Dutkiewicz
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Wideokonferencja

Współpraca zagraniczna Wszechnicy Święto-
krzyskiej rozszerza się na Comenius – kolejny pro-
gram adresowany do europejskich szkół wyższych. 
W jego ramach nasza uczelnia nawiązała kontakt 
z uniwersytetami w Hiszpanii, Francji, Anglii, Sło-
wacji, Portugalii i na Węgrzech. Uczelnie wspólnie 
przygotowują plan projektu M4TECS (Mobility for 
Teacher European Citizenship Strategy – Strate-
gia na rzecz Mobilności Nauczycieli w Kontekście 
Obywatelstwa Europejskiego).

Spotkanie przygotowawcze partnerów projektu 
przybrało formę wideokonferencji, która odbywa-
ła się 31 stycznia i 1 lutego 2008 roku. Organi-
zatorem wirtualnego spotkania był Uniwersytet 
w Kordobie. Pozwoliło ono na wspólną pracę nad 
tworzeniem nowego projektu europejskiego skie-
rowanego do szkół wyższych kształcących nauczy-
cieli na poziomie licencjackim. Wynikiem tych 
działań ma być stworzenie modułu, który mery-
torycznie koncentrowałby się na historii własnego 
kraju i jego roli w historii Europy, na jego języku, 
systemie edukacyjnym i kulturze. W ten sposób 
stworzono by warunki, w których studenci mogliby 
skonstruować własną definicję obywatelstwa euro-
pejskiego.

Uczestników projektu czeka intensywna praca, 
a od jej rezultatów zależeć będzie, czy Komisja Eu-
ropejska w Brukseli zatwierdzi projekt i czy pla-
nowany moduł międzynarodowy będzie mógł być 
oferowany studentom wszystkich uczelni biorących 
udział w jego przygotowaniu.

 MŁ

noWoŚci W bibliotece 
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku• . T. 6 

(Su-U). Wydawnictwo Akademickie „Żak”, War-
szawa 2007.

Ewa Pisula: • Rodzice i rodzeństwo dzieci z za-
burzeniami rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2007.

Martin Herbert: • Kiedy dziecko i jego rodzice 
potrzebują pomocy. Gdańskie Wydawnictwo Psy-
chologiczne, Gdańsk 2007.

Jan A. Malinowski, Aleksander Zandecki • 
[red.]: Środowisko – młodzież – zdrowie. Pedago-
giczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia 
i rozwoju młodzieży. Wydawnictwo Edukacyjne 
„Akapit”, Toruń 2006.

Elżbieta Lisowska, Krzysztof Gąsior, Krzysz-• 
tof Linowski [red.]: Dziadkowie, rodzice, dzie-
ci. Transmisja międzypokoleniowa. T. 1. Zakład 
Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii 
Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, Kielce 
2007.

Krzysztof Gąsior, Elżbieta Lisowska, Sławo-• 
mir Cudak [red.]: Dziadkowie, rodzice, dzieci. Za-
burzenia transmisji międzypokoleniowej. T. 2. Za-
kład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Aka-
demii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 
Kielce 2007.

Iwona Niewiadomska: • Osobowościowe uwa-
runkowania skuteczności kary pozbawienia wol-
ności. Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.

Andrzej Jopkiewicz [red.]: • Auksologia a pro-
mocja zdrowia. T. 4. Kieleckie Towarzystwo Na-
ukowe, Kielce 2007.

Waldemar Furmanek: • Zarys humanistycznej 
teorii pracy (nowe horyzonty pedagogiki pracy). In-
stytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2006.

Wojciech Bobrowicz: • Internet, kultura, eduka-
cja. Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2006.

Jan Dobrogowski, Jerzy Wordliczek [red.]: • 
Medycyna bólu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2005.

Kamil Kowalczyk: • Wybrane zagadnienia z ry-
sunku map. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego, Olsztyn 2007.

Tomasz Sokołowski [red.]: • Biznesowy słownik 
PONS angielsko-polski/polsko-angielski. Wydaw-
nictwo LektorKlett, Poznań 2007.

Janina Jaślan, Henryk Jaślan: • Słownik termi-
nologii prawniczej i ekonomicznej angielsko-polski. 
Wydawnictwo „Wiedza i Ty”, Wydawnictwo „Wie-
dza Powszechna”, Warszawa 2005.

Hiszpańscy uczestnicy wideokonferencji
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Od 1 października 2007 roku na Wszechnicy Świętokrzyskiej obowiązuje nowy Regulamin studiów. Warto, 
aby zapoznał się z nim każdy student. Dlatego też publikujemy go na łamach „Jesteśmy”. Zapoznaliście się 
już między innymi z prawami i obowiązkami studenta, ze skalą ocen i systemem punktów zaliczeniowych 
ECTS. Wiecie wszystko o organizacji studiów, zajęciach dydaktycznych, egzaminach i zaliczeniach. W tym 
numerze część ostatnia, a w niej o tym, co najprzyjemniejsze, czyli o nagrodach i wyróżnieniach oraz o pracy 
dyplomowej.

regulamin StudióW
Wszechnicy Świętokrzyskiej

w Kielcach
(część V – ostatnia)

14. Nagrody i wyróżnienia

§ 44
1. Studentom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce i wzorowym wypełnianiem swoich obo-

wiązków mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.
2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień określa rektor.
3. Wyróżnienia rektora stanowią:

1) nagroda w ramach rankingu Primus Inter Pares,
2) list gratulacyjny,
3) nagroda rzeczowa.

§ 45
1. Wniosek o nagrodę lub wyróżnienie składa dziekan wydziału.
2. Wniosek o nagrodę lub wyróżnienie powinien zawierać:

1) imię i nazwisko studenta, kierunek i rok studiów,
2) średnią ocen z egzaminów i zaliczeń osiągniętą po zakończeniu określonego roku nauki,
3) szczególne osiągnięcia studenta w działalności naukowej w toku studiów.

3. Wnioski o nagrody i wyróżnienia składane są nie później niż do 31 sierpnia.
4. Nagrody, o których mowa w § 44 ust. 3 pkt 1-3, wręczane są na inauguracji roku akademickiego.

§ 46
Nagrody i wyróżnienia wpisywane są do indeksu i potwierdzane podpisem dziekana.

15. Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

§ 47
1. Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. 

Obowiązek spełnienia tych warunków traktowany jest jako część planu studiów ostatniego roku.
2. Student ma prawo do zmiany seminarium i tematu pracy dyplomowej, jednak nie później niż na 12 

miesięcy przed ukończeniem studiów.
3. Złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego powinno nastąpić do końca września 

dla studiów kończących się w semestrze letnim.
4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta i po zasięgnięciu opinii promotora, dziekan może 

wyrazić zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, nie dłużej niż o trzy miesiące od 
terminu określonego w ust. 3., a w wyjątkowych przypadkach termin ten może być wydłużony o kolejne 
6 miesięcy.
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5. W przypadku niezłożenia pracy w terminach, o których mowa w ust. 3-4, dziekan podejmuje decyzję o:
1) skierowaniu na powtarzanie semestru (roku) studiów,
2) skreśleniu z listy studentów.

§ 48
1. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem profesora lub doktora habilitowanego. Dziekan 

może powierzyć kierowanie pracą dyplomową nauczycielowi akademickiemu posiadającemu stopień na-
ukowy doktora.

2. Na wniosek studenta dziekan może dokonać zmiany promotora.
3. Przy ustalaniu pracy dyplomowej brane są pod uwagę:

1) kierunek studiów i specjalność,
2) zainteresowania studenta,
3) realne możliwości wykonania danej pracy przez studenta.

4. Tematy prac dyplomowych proponują promotorzy i studenci, a zatwierdza dziekan na wniosek komisji 
powołanej przez radę wydziału.

§ 49
1. Oceny pracy dyplomowej dokonują promotor i recenzent wyznaczony przez dziekana. W przypadku 

rozbieżności w ocenie pracy dyplomowej o jej ostatecznej ocenie decyduje przewodniczący komisji egza-
minu dyplomowego, który zasięga opinii drugiego recenzenta. Do recenzentów stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 48 ust. 1.

2. W ocenie pracy dyplomowej stosuje się taką samą skalę ocen jak przy egzaminach, o której mowa 
w § 26 ust. 2.

§ 50
1. Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan po spełnieniu przez 

studenta następujących warunków:
1) uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów wynikających z planu studiów i pro-

gramu nauczania obowiązującego dla rocznika, z którym student kończy studia,
2) wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań wobec uczelni, a w szczególności: posiadanie wszystkich 

wpisów w indeksie i kartach okresowych osiągnięć, rozliczenie z biblioteką, brak zaległości w opła-
tach za naukę,

3) uzyskanie pozytywnej opinii promotora i recenzenta dotyczącej pracy dyplomowej.
2. Student, który w trakcie studiów zmienił swój rocznik lub został przyjęty na uczelnię na podstawie 

przeniesienia z innej uczelni i nie zaliczył przedmiotu wymaganego w aktualnym programie naucza-
nia, powinien przed przystąpieniem do egzaminu uzyskać brakujące zaliczenia i egzaminy.

§ 51
1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed dyplomową komisją egzaminacyjną powołaną przez dziekana. 

Dyplomowa komisja egzaminacyjna składa się z co najmniej trzech osób, w tym promotora i recenzen-
ta, dziekana lub innej wyznaczonej przez niego osoby, spełniającej warunki określone w § 48 ust. 1, 
jako przewodniczący.

2. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od daty zło-
żenia pracy dyplomowej. W przypadkach, o których mowa w § 47 ust. 4, egzamin powinien odbyć się 
w terminie nieprzekraczającym miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej.

3. Dziekan może ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego dla studenta, który złożył pracę 
dyplomową przed upływem terminów określonych w § 47 ust. 3 i 4.

4. Przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego komisja zapoznaje się z dokumentacją studenta oraz usta-
la szczegółową problematykę egzaminacyjną.

5. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego wystawia się ocenę egzaminu dyplomowego według skali ocen 
określonej w § 26 ust. 2.

6. Po egzaminie dyplomowym dyplomowa komisja egzaminacyjna ustala ostateczny wynik studiów wpi-
sywany na dyplomie. Ostateczny wynik studiów stanowi: ½ średniej ocen uzyskanych w czasie studiów 
z egzaminów i zaliczeń oraz po ¼ oceny za pracę dyplomową i egzamin dyplomowy.
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7. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
8. W trakcie egzaminu dyplomowego student:

1) prezentuje główne tezy pracy dyplomowej i odpowiada na pytania z nią związane,
2) odpowiada na pytania dotyczące specjalizacji, którą reprezentuje,
3) odpowiada na pytania z zakresu obowiązującego go ogólnego programu nauczania.

§ 52
1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego 

nieprzystąpienia do egzaminu dziekan, na wniosek studenta, wyznacza drugi, ostateczny termin eg-
zaminu.

2. Powtórny egzamin nie może się odbyć później niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu. 
3. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan, na wniosek studenta, 

podejmuje decyzję o:
1) zezwoleniu na powtarzanie ostatniego semestru studiów, 
2) lub decyzję o skreśleniu z listy studentów.

§ 53
1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecz-

nym. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy – „licencjat”.
2. Na dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się wynik studiów wyrównany do pełnej oceny 

zgodnie z ust. 4. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
1) średnia arytmetyczna wszystkich ocen ze studiów (liczona ze wszystkich zaliczeń i egzaminów),
2) ocena za pracę dyplomową,
3) ocena z egzaminu dyplomowego.

3. Ostateczny wynik studiów stanowi suma:
1) 0,5 średniej, o której mowa w ust. 2 pkt 1,
2) 0,25 oceny za pracę dyplomową,
3) 0,25 oceny z egzaminu dyplomowego.

4. Wynik wyrównuje się do pełnej oceny zgodnie z zasadą:
do 3,50 – dostateczny,
od 3,51 do 4,50 – dobry,
od 4,51 do 5,00 – bardzo dobry.

5. W wyjątkowych przypadkach komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę o jeden stopień, jeżeli 
w ostatnim roku studiów student osiągnął średnią ocen nie niższą niż 4,50 oraz uzyskał oceny bardzo 
dobre od promotora i recenzenta z pracy, a także z egzaminu dyplomowego.

6. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół obejmujący w szczególności: skład dyplo-
mowej komisji egzaminacyjnej, treść zadawanych pytań, oceny udzielonych odpowiedzi, ocenę końcową 
egzaminu dyplomowego, ocenę pracy, ogólny wynik studiów.

7. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.

16. Przepis końcowy

§ 54
Regulamin studiów wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego po zatwierdzeniu przez ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
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