
Egzamin dyplomowy 



2 

Egzamin dyplomowy 

Weryfikatorzy, czyli osoby zajmujące się 
egzaminami dyplomowymi w IMIO: 

• dr inż. Anna Korczak (p. 103) 

• mgr inż. Marcin Hatłas (p. 104) 
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Egzamin dyplomowy 

1. Dokumenty, które należy złożyć w Instytucie: 

1.1. Egzemplarz pracy dyplomowej lub projektu inżynierskiego: 

• termobindowana, 
• druk dwustronny, 
• strona tytułowa, 
• karta z tematem pracy, 
• oświadczenie 1. 
• oświadczenie 2. 

1.2. Kopia elektroniczna pracy dyplomowej na CD  
             (dokleić w kopercie z tyłu pracy) 
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Egzamin dyplomowy 

1. Dokumenty, które należy złożyć w Instytucie c.d  
(po weryfikacji przez system antyplagiatowy): 

1.4. 4 fotografie w stroju wizytowym o wymiarach 4.5  6.5 
                                 (podpisać imieniem i nazwiskiem z tyłu)  

1.5. Dowód wpłaty 60 zł za druk dyplomu 

Wpłata na konto Politechniki poprzez stronę: 

https://sots.polsl.pl/student 

1.6. Plakat (przyniesiony na pendrive lub przesłany ma maila) 

1.3. Wyciąg z indeksu. 
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Egzamin dyplomowy 

1.7. Absolwent może otrzymać dodatkowo odpis dyplomu  w 
tłumaczeniu na jeden z języków obcych: angielski,  francuski, 
hiszpański, niemiecki lub rosyjski oraz odpis  suplementu w 
tłumaczeniu  wyłącznie na język  angielski. 

Dokumenty związane z odpisem w języku obcym 
należy złożyć albo przed obroną w instytucie, albo 
do 30 dni po obronie w dziekanacie. 
 

- Dodatkowa fotografia 
- Dowód wpłaty w wysokości 40 zł 
- Podanie o wydanie odpisu w języku obcym 
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Egzamin dyplomowy 

2. Dokumenty, które należy złożyć w Dziekanacie: 

Informacje do suplementu (część B dyplomu) :    

• o praktykach, 
• udziale w kołach naukowych, 
• udziałach w konferencjach i publikacjach, 
• nagrodach za osiągnięcia w nauce i sporcie, 
• innych rodzajach dodatkowej aktywności. 
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Egzamin dyplomowy 

3. Inne 

Egzemplarz pracy dyplomowej/projektu inżynierskiego do 
promotora/prowadzącego projekt: 

• miękka oprawa, 
• druk jednostronny, 
• strona tytułowa, 
• karta z tematem pracy, 
• oświadczenie 1. 

Opisy dokumentów wraz z bardzo ważnymi informacjami 
w dalszej części prezentacji 
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Egzamin dyplomowy 

4. System antyplagiatowy 

Dotyczy wszystkie prac dyplomowych i projektów 
inżynierskich wykonywanych na wszystkich kierunkach 
studiów 

Sprawdzenie odbywa się przed wystawieniem oceny z pracy 

Pracę dyplomową/projekt inżynierski należy dostarczyć 
do sprawdzenia najpóźniej 14 dni przed obroną 
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Egzamin dyplomowy 

Checklist, czyli co robić po kolei  - część 1. 

1. Przygotować zatwierdzony przez promotora/prowadzącego    
 projekt egzemplarz pracy zgodnie z  punktem 1.1 

3. Zebrać podpisy na pracy: promotor/prowadzący projekt, 
 opiekun (jeśli został powołany) etc. 

2. Przygotować kopię elektroniczną pracy na CD zgodnie 
 z punktem 1.2 

4. Dziekanat: Poświadczyć swój podpis na oświadczeniu w pracy 
(pieczątka) 

5. IMIO: Oddać pracę wraz z CD jednemu z weryfikatorów 
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Egzamin dyplomowy 

Poczekać cierpliwie na wiadomość od promotora/ 
prowadzącego projekt (lub na wpis w EKOS’ie), że praca 
została sprawdzona 

Sprawdzenie pracy w systemie antyplagiatowym może 
potrwać nawet kilka dni… 
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Egzamin dyplomowy 

Checklist – czyli co robić po kolei  - część 2. 
Po sprawdzeniu pracy w systemie antyplagiatowym, ale 
nie później niż 7 dni przed obroną 

6. Przygotować pozostałe dokumenty i egzemplarze pracy  
                                    (pkt. 1.3-2) 

• oddać pozostałe dokumenty (pkt. 1.3-1.7) 

7. Dziekanat: 

• oddać informacje do suplementu (pkt. 2) 
• uzyskać potwierdzenie na wyciągu z indeksu (pieczątka) 

8. IMIO: 
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Ad. 1.1. 

Karta z tematem pracy: 
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Ad. 1.1. 

Strona tytułowa: 
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Ad. 1.1. 

Oświadczenie 1: 

Pamiętać o własnych 
podpisach na 
oświadczeniu!!! 

Podpisy te powinny być 
złożone przy osobie z 
dziekanatu, która 
poświadczy podpis 
pieczątką  
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Ad. 1.1. 

Oświadczenie 2: 
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Egzamin dyplomowy 

Ad. 1.2. Kopia elektroniczna na CD 

• jeden plik -  oprócz treści pracy musza być dołączone 
 strony tytułowe z nazwiskami, tytułem pracy, 
 załączniki, etc. 
 
• CD opisać przynajmniej imieniem i nazwiskiem 
 
• dokleić w kopercie z tyłu pracy 
 
• dopuszczalne formaty pliku: .doc i .pdf 
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Egzamin dyplomowy 

Wyciąg z indeksu należy wydrukować z systemu SOTS: 

• gdy wpisane są już wszystkie zaliczenia (czyli zaliczone 
 wszystkie semestry), 
• po wydrukowaniu uzyskać potwierdzenie w dziekanacie 
 (czyli pieczątkę) 

Ad. 1.3. Wyciąg z indeksu: 
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Egzamin dyplomowy 

Wszystkie niezbędne druki do pobrania: 

http://www.mt.polsl.pl 

Student  
-> Regulaminy, druki, harmonogramy, darmowe oprogramowanie 
-> Informacje dla dyplomantów 
-> Druki do pobrania dla dyplomantów 
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5. Liczenie średniej 

( )ocenakońcowa punkty
ocena z przebiegu studiów

punktów
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Egzamin dyplomowy 

6. Ostateczny wynik studiów 

Końcowy wynik studiów jest obliczany na podstawie: 

- oceny z przebiegu studiów 

- oceny pracy/projektu (średnia arytmetyczna ocen  
 wystawionych przez promotora i recenzenta) 

- oceny egzaminu dyplomowego: średnia arytmetyczna ocen 
 uzyskanych z prezentacji pracy (tylko na 2. stopniu       
 studiów) i odpowiedzi na pytania z  egzaminu dyplomowego 
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0.5

0.25 /

0.25

końcowywynik studiów ocena z przebiegu studiów

ocena pracy projektu

ocenaegzaminu dyplomowego
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Egzamin dyplomowy 

Ostateczny wynik studiów: 

 do 3.36 - dostateczny 

 powyżej 3.36  3.80 – dostateczny plus 

 powyżej 3.80  4.20 – dobry 

 powyżej 4.20  4.60 – dobry plus 

 powyżej 4.60 – bardzo dobry 
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Egzamin dyplomowy 

Dyplom z wynikiem bardzo dobry z wyróżnieniem:  

 ukończenie studiów w terminie określonym planem studiów 

 ocena z przebiegu studiów nie niższa niż 4.8 

 oceny bardzo dobre z pracy dyplomowej i egzaminu 
 dyplomowego 
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Po obronie:  

Karta odejścia studenta (obiegówka) – do odbioru w dziekanacie 

Odbiór dyplomu: 

- Dokument tożsamości (dowód, paszport lub prawo jazdy) 
- Legitymacja studencka 
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www.imio.polsl.pl 

Dla studentów / Pliki do pobrania 


