
Ogólne informacje dotyczące egzaminu dyplomowego inżynierskiego na WICHiP PW 

Przepisy ogólne 

1. Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego określa §29 Regulaminu studiów w 

Politechinice Warszawskiej. 

2. Warunkiem wyznaczenia terminu i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego inżynierskiego 

jest spełnienie przez studenta wszystkich wymagań formalnych zawartych  w dokumencie  

Zasady dyplomowania w trybie stracjonarnym. 

Przebieg egzaminu dyplomowego na WICHiP 

1. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie zatwierdzonym przez Koordynatora egzaminów 

dyplomowych inżynierskich oraz przez Komisję egzaminu dyplomowego w skład której 

wchodzą: 

• Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej 

• Promotor 

• Recenzent pracy dyplomowej 

• Egzaminator (nauczyciel akademicki) 

Do składu komisji mogą być powolani także inni członkowie np. opiekunowie pomocniczy. 

2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym składającym się z dwóch częsci: jawnej i 

niejawnej 

3. Część jawna egzaminu obejmuje udzielenie przez dyplomanta odpowiedzi na 3 wylosowane 

w zestawie pytania egzaminacyjne. 

4. Lista tematów egzaminacyjnych obejmuje 32 pytania dotyczące zagadnien z przedmiotów: 

Automatyka, Inżynieria reaktorów chemicznych, Kinetyka procesowa, Podstawy 

biotechnologii, Podstawy ochrony środowiska, Procesy podstawowe i aparatura procesowa, 

Procesy rozdzielania, Termodynamika procesowa i Wymiana ciepła. Udział ilościowy pytań z 

poszczególnych przedmiotów wynika z liczby godzin zajęć dydaktycznych zgodnie z 

programem studiów w odniesieniu do sumarycznej liczby godzin wszystkich przedmiotów 

egzaminacyjnych. 

5. Po wylosowaniu zestawu pytań dyplomant ma prawo do przygotowania się do odpowiedzi w 

czasie 5 – 10 minut. Podczas odpowiedzi dyplomant ma do dyspozycji przybory do pisania. 

6. Po zakończeniu odpowiedzi dyplomanta wykorzystany zestaw pytań powraca do puli 

wszystkich zestawów pytań egzaminacyjnych. 

7. W części niejawnej egzaminu członkowie komisji oceniają indywidulane odpowiedzi na każde 

pytanie oddzielnie. Na tej podstawie Przewodniczący komisji ustala ostateczną ocenę za 

odpowiedź na dane pytanie. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny za odpowiedź na 

pytanie jest uzyskanie pozytywnych ocen od co najmniej dwóch ( z trzech) członków komisji. 

8. Warunkiem uzyskania pozytynej oceny końcowej z egzaminu dyplomowego jest otrzymanie 

pozytywnych ocen za odpowiedzi na co najmniej dwa pytania. 

9. Wszelkie kwestie sporne dotyczące oceny końcowej egzaminu rozstrzyga Przewodniczący 

komisji egzaminu dyplomowego. 

10. Po ustaleniu oceny egzaminu dyplomowego określany jest wynik studiów zgodnie z 

Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej. 

 


