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Sygn. DRR.021-2/23 

ZARZĄDZENIE NR  2/2023 

 
Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z dnia 

27. stycznia 2023 roku, w sprawie zasad przeprowadzania i organizacji egzaminu dyplomowego 

(licencjackiego), na studiach I stopnia stacjonarnych na kierunku Kosmetologia i Terapia zajęciowa  

w roku akademickim 2022/2023. 

 
I. Zasady przeprowadzania egzaminu licencjackiego określa się na podstawie Rozdziału X 

Regulaminu Studiów, zawartego w Zarządzeniu Nr 12/2022 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.  

1.1.      Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest:  

• złożenie wszystkich obowiązkowych egzaminów oraz uzyskanie zaliczenia 

wszystkich obowiązkowych przedmiotów, praktyk i obozów przewidzianych 

w planie studiów, 

• uzyskanie minimalnej liczby punktów ECTS przewidzianej planem studiów. 
1.2.        Egzamin licencjacki odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana, który powołuje 

także przewodniczącego komisji. 

1.3.        Egzamin licencjacki odbywa się w terminie sesji dyplomowej.  

1.4.        W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan może, na wniosek studenta 

wyznaczyć termin egzaminu licencjackiego poza terminem sesji, jednak nie później niż do 

dnia planowego ukończenia studiów. 

1.5.        Egzamin licencjacki jest egzaminem ustnym i jest protokołowany. Zakres egzaminu 

licencjackiego określa Dziekan i podaje do wiadomości studentów przed rozpoczęciem 

ostatniego semestru studiów. 

1.6.        Ostateczną ocenę egzaminu ustala komisja egzaminacyjna, na podstawie ocen 

poszczególnych odpowiedzi. Przy ocenie wyników egzaminu stosuje się oceny określone 

w § 15 ust. 3 Regulaminu Studiów. 

1.7.        W przypadku uzyskania z egzaminu licencjackiego oceny niedostatecznej lub 

nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan 

wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może się odbyć 

wcześniej niż po upływie jednego miesiąca i nie później niż przed upływem trzech 

miesięcy od daty pierwszego egzaminu. 

1.8.        W przypadku niezdania egzaminu licencjackiego w drugim terminie, Dziekan wydaje 

decyzję o skreśleniu z listy studentów. Na wniosek studenta, Dziekan może skierować go 

na powtarzanie ostatniego semestru studiów.  

1.9.        Ukończenie studiów licencjackich następuje po złożeniu egzaminu licencjackiego z 

wynikiem co najmniej dostatecznym. 

1.10. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: 

• średnia ważona ze studiów, wyliczana zgodnie z § 24 ust. 4, z wyłączeniem 

ocen z egzaminu licencjackiego, 

• średnia arytmetyczna ocen z egzaminu licencjackiego. 
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1.11. Na końcowy wynik studiów licencjackich składają się oceny uzyskane w czasie studiów w 

następujących proporcjach: średnia ważona ze studiów – 80%, ocena z egzaminu 

licencjackiego – 20% (15% za pytanie praktyczne i 5% za pytania teoretyczne). 

1.12. Ostateczny wynik studiów – podany z dokładnością do 0,01 – jest podstawą klasyfikacji 

(rankingu) absolwentów Akademii. 

1.13. W dyplomie ukończenia studiów wyższych, przy ostatecznym wyniku studiów w niżej 

podanych przedziałach, wpisuje się ocenę słowną: 

• 4,50-5,00 – bardzo dobry, 

• 4,21-4,49 – dobry plus, 

• 3,71-4,20 – dobry, 

• 3,21-3,70 – dostateczny plus, 

• do 3,20 – dostateczny. 
1.14. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem. 

1.15. Rada Wydziału, na wniosek komisji egzaminacyjnej egzaminu licencjackiego może 

przyznać dyplom z wyróżnieniem absolwentom studiów pierwszego  stopnia, którzy 

spełniają jednocześnie następujące kryteria: 

• ukończyli studia w terminie określonym planem studiów oraz 

• uzyskali średnią ocen, o której mowa w § 44 ust. 3 pkt 1, nie niższą niż 4,51 i 

• uzyskali z egzaminu końcowego oceny bardzo dobre. 

 

II. Organizacja egzaminu licencjackiego 

1. Pytania egzaminacyjne (bank pytań) z każdego przedmiotu zostaną podane do 

wiadomości studentów w terminie do 30.01.2023 

2. Decyzją Dziekana w terminie do 30.05.2023 zostaną powołane komisje 

egzaminacyjne w trzyosobowych składach: 

• przewodniczący komisji egzaminacyjnej - Dziekan lub pracownik naukowo-

dydaktyczny ze stopniem co najmniej doktora, 

• pracownik naukowo dydaktyczny prowadzący przedmioty ujęte w programach 

studiów ze stopniem co najmniej doktora, 

• pracownik naukowo-dydaktyczny prowadzący przedmioty zawodowe ujęte w 

programach studiów ze stopniem co najmniej magistra. 

3. Dziekanat ustala szczegółowy harmonogram egzaminów w sesji dyplomowej i podaje 

do wiadomości studentów tydzień przed jej rozpoczęciem. 

4. Egzaminy licencjackie odbędą w trakcie sesji dyplomowej w terminach:  

• I termin od 26.06.2023 do 07.07.2023; 

• II termin (poprawkowy) od 11.09.2023 do 15.09.2023. 

5. Komisje Egzaminacyjne są zobowiązane zwrócić do Dziekanatu protokoły 

egzaminacyjne w dniu egzaminu.  

 

 

Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej 

 

       Prof. dr hab. Piotr Mika 
 


