Uchwała nr 26/2017
Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego
Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 16 marca 2017 roku
w sprawie przygotowania pracy dyplomowej oraz zasad przeprowadzania egzaminu
dyplomowego na studiach pierwszego stopnia prowadzonych na Wydziale BiologicznoChemicznym Uniwersytetu w Białymstoku
Na podstawie § 27 ust. 6 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 kwietnia 2012 r, z póź.
zm. Rada Wydziału Biologiczno-Chemicznego uchwala co następuje.
Na studiach pierwszego stopnia na kierunkach prowadzonych na Wydziale BiologicznoChemicznym UwB obowiązują następujące zasady przygotowania pracy dyplomowej oraz
przeprowadzenia egzaminu dyplomowego:
I. Praca dyplomowa
1. Przygotowanie i prezentacja pracy dyplomowej jest warunkiem koniecznym
ukończenia studiów pierwszego stopnia.
2. Student wybiera temat pracy dyplomowej z wcześniej przedstawionej listy.
3. Student ma prawo zaproponować własny temat. Tematy prac dyplomowych
ostatecznie wybierane są w V semestrze studiów pierwszego stopnia.
4. Przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się pod opieką upoważnionego przez Radę
Wydziału nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień doktora.
Rada może określić maksymalną liczbę prac kierowanych przez jednego nauczyciela.
5. Studenci przygotowują prace dyplomowe w ramach pracowni dyplomowej.
6. Pracę dyplomową (5 – 10 stron tekstu wg wzoru stanowiącego załącznik 1 do
uchwały) wraz z prezentacją multimedialną student zamieszcza w systemie APD na
10 dni przed planowaną prezentacją na seminarium dyplomowym.
7. Opiekun niezwłocznie po umieszczeniu pracy dyplomowej w systemie APD
zatwierdza ją i opiniuje (recenzuje) oraz wystawia ocenę lub przekazuje studentowi do
poprawy.
8. Jeden z członków komisji oceniającej recenzuje pracę dyplomową w systemie APD
wystawiając ocenę.
9. Dziekan wyznacza spośród profesorów i doktorów habilitowanych trzyosobowe
komisje oceniające prace dyplomowe i wyznacza ich przewodniczących. W
przypadku uzasadnionej nieobecności członka komisji podczas prezentacji pracy
dyplomowej, dziekan wyznacza inną osobę jednorazowo biorącą udział w pracach
komisji oceniającej.
10. Praca dyplomowa prezentowana jest w formie prezentacji multimedialnej w VI
semestrze studiów pierwszego stopnia podczas seminarium dyplomowego
odbywającego się w terminie ustalonym przez prowadzącego seminarium
(przewodniczącego komisji).
11. W trakcie seminarium dyplomowego każdy z członków komisji oceniającej
indywidualnie ocenia prezentację pracy dyplomowej wystawiając ocenę punktową w
skali od 1 do 10. Ocenie podlegają styl, forma i zawartość merytoryczna prezentacji
oraz odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie dyskusji. Członkowie komisji
oceniając prezentację pracy dyplomowej posługują się pomocniczo kartą oceny
prezentacji multimedialnej pracy dyplomowej (załącznik 2).

12. Oceniając prezentację pracy dyplomowej komisja bierze pod uwagę sumę punktów
wystawionych przez wszystkich członków komisji. Ocenę prezentacji ustala
przewodniczący komisji według następującej skali:

Ocena
Bardzo dobry (5,0)
Dobry plus (4,5)
Dobry (4,0)
Dostateczny plus (3,5)
Dostateczny (3,0)
Niedostateczny (2,0)

Liczba punktów
28-30
25-27
22-24
19-21
16-18
poniżej i równo 15

13. W przypadku, gdy prezentacja zostanie oceniona negatywnie, przewodniczący
komisji wyznacza drugi termin prezentacji. Jeśli ocena komisji będzie ponownie
negatywna, student ma prawo zaprezentować pracę dyplomową ponownie do końca
sesji poprawkowej w terminie uzgodnionym z komisją oceniającą.
14. Końcowa ocena pracy dyplomowej stanowi średnią ważoną gdzie 0,25 stanowi ocena
opiekuna, 0,25 ocena recenzenta i 0,5 ocena prezentacji wystawiona przez komisję
oceniającą (załącznik 3).
15. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej (tekst i prezentacja multimedialna) wraz
z protokołem komisji oceniającej dołączany jest do akt osobowych studenta. Ocena
pracy dyplomowej wpisywana jest do systemu USOS pod nazwą: „praca
dyplomowa". Ocena ta jest uwzględniana w końcowym wyniku studiów
(na dyplomie ukończenia studiów I stopnia) zgodnie z regulaminem studiów UwB.
II. Egzamin dyplomowy
1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie absolutorium
oraz otrzymanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej.
2. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w formie testu składającego się z 50 pytań
jednokrotnego wyboru. Dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych na
Wydziale Biologiczno-Chemicznym może zostać określona liczba pytań z
przedmiotów podstawowych i kierunkowych.
3. Bazy pytań egzaminu dyplomowego zostaną opublikowane na stronie www Wydziału
Biologiczno-Chemicznego UwB do końca grudnia roku akademickiego, na
zakończenie którego przeprowadzany jest egzamin dyplomowy. Pytania na egzaminie
mogą być zmodyfikowane w porównaniu do pytań zawartych w bazie.
4. Dziekan powołuje oddzielne dla każdego terminu i dla każdego kierunku studiów
komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego i wyznacza ich
przewodniczących oraz termin egzaminu. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest
w terminie do 5 dni po zakończeniu sesji letniej. Drugi termin egzaminu
dyplomowego jest wyznaczany odpowiednio po zakończeniu sesji poprawkowej.
5. Na wniosek grupy studentów dopuszcza się możliwość przeprowadzenia
dodatkowego egzaminu w terminie „zerowym”. Wynik tego egzaminu wpisywany jest
do systemu USOS w jednym z terminów ustalonych zgodnie z punktem 4, po
uzyskaniu przez studenta absolutorium.
6. Warunkiem zaliczenia egzaminu dyplomowego jest udzielenie poprawnych
odpowiedzi na więcej niż połowę pytań testu.
7. Ocena za egzamin dyplomowy wystawiana jest zgodnie z poniższymi zasadami:

Ocena
Bardzo dobry (5,0)
Dobry plus (4,5)
Dobry (4,0)
Dostateczny plus (3,5)
Dostateczny (3,0)
Niedostateczny (2,0)

Wymagany % punktów
93 -100
83 - 92
73 - 82
63 - 72
53 - 62
poniżej i równo 52

8. Wynik egzaminu dyplomowego podawany jest studentom nie później niż trzeciego
dnia po przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego.
9. Ocena egzaminu dyplomowego i wynik ze studiów wpisywany jest do dokumentacji
studenta niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu. Za datę ukończenia studiów
przyjmuje się datę zdania egzaminu dyplomowego (ogłoszenia wyników).
Z dniem podjęcia powyższej uchwały przestaje obowiązywać uchwała Rady Wydziału
Biologiczno-Chemicznego z dnia z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie przygotowania projektu
dyplomowego oraz formy przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na
kierunkach: biologia, chemia i ochrona środowiska.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Przewodnicząca
Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego

Prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz

