Zasady dyplomowania dla studiów II stopnia
Warunkiem ukończenia studiów jest:
•
•
•

zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów i uzyskanie podanej w nim
skumulowanej sumy punktów ECTS,
przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej
zdanie egzaminu dyplomowego.

Na pracę dyplomową składa się:
•
•
•

wiodąca część projektowa,
aneks do pracy dyplomowej
część pisemna.

W pisemnej części pracy student musi podjąć szerszy problem z wybranego obszaru teorii i historii
sztuki. Student musi wykazać się w niej wiedzą w zakresie dokonań i warsztatu twórców, wiedzą o
warunkach kształtowania się i rozwoju stylów oraz umiejętnością analizowania dzieł sztuki. Powinien
także udokumentować wykorzystanie dostatecznie bogatej bibliografii. Tematyka części pisemnej
może nawiązywać do różnych aspektów realizacji części projektowej lub aneksu, ale musi je stawiać w
szerszym kontekście.
Temat części projektowej i temat części pisemnej student uzgadnia z promotorem (promotorami) nie
później niż do końca semestru poprzedzającego ostatni planowy semestr studiów. Wymienione części
pracy dyplomowej mogą być przygotowywane pod opieką dwóch różnych promotorów. Każdy z nich
musi posiadać przynajmniej stopień naukowy doktora. Praca może być wykonywana przy udziale
konsultantów zarówno w części projektowej jak i pisemnej.
Aneks do pracy dyplomowej zawiera dokonania studenta w innej dyscyplinie sztuki niż część
projektowa pracy. Temat aneksu student uzgadnia z jego opiekunem, którym nie może być żaden z
promotorów, nie później niż do końca semestru poprzedzającego ostatni planowy semestr studiów.
Cała procedura dyplomowania obsługiwana jest w systemie informatycznym UBI, który udostępnia
odpowiednie funkcjonalności wszystkim aktorom postępowania i zapewnia wysyłanie wszystkich
powiadomień, zgód, opinii i ocen.
Podjęcie pracy dyplomowej przez studenta następuje po zatwierdzeniu kart pracy zaakceptowanych
przez promotora (promotorów) i opiekuna aneksu. Karty części projektowej i pisemnej pracy muszą
zawierać: temat, cel i zakres zadania dyplomowego. W zakresie głównego zadania projektowego muszą
być opisane środki plastyczne i czynności niezbędne do jego wykonania. Karta aneksu musi zawierać
temat i opis dodatkowego zadania stanowiącego aneks do pracy. W przypadku wyznaczenia
konsultanta karta tematu musi zawierać jego imię, nazwisko i tytuł naukowy/zawodowy.
Dziekan lub jego pełnomocnik zatwierdza karty obu części pracy dyplomowej oraz kartę aneksu. Po
zatwierdzeniu zawartości kart nie mogą być już zmieniane. Zmiana tematu którejkolwiek części pracy
wymaga anulowania poprzedniej karty i złożenia nowej karty podlegającej ponownemu
zatwierdzeniu..
O dopuszczeniu pracy do złożenia decydują zgody promotorów wszystkich jej części. Promotor każdej
z części wystawi ocenę i pisemną opinię. Praca może zostać złożona tylko wtedy, kiedy wszystkie oceny
są co najmniej dostateczne.

Po złożeniu pracy dyplomowej dziekan powołuje recenzenta, który w terminie do 14 dni wystawia
ocenę i opinię dla pisemnej części pracy.
Jeśli recenzent pisemnej części pracy wystawi ocenę niedostateczną, dziekan powołuje drugiego
recenzenta, którego ocena jest rozstrzygająca.
W przypadku, gdy ocena drugiego recenzenta dla pisemnej części pracy dyplomowej jest
niedostateczna, student może ubiegać się o zgodę dziekana na jej poprawienie. Wydając zgodę dziekan
wyznacza nowy termin, w którym student zobowiązany jest złożyć pisemną część pracy, pozytywnie
ocenioną przez promotora. Pisemna część pracy nie może być poprawiana więcej niż jeden raz. W
przypadku braku zgody dziekana na poprawienie pisemnej części pracy lub otrzymania niedostatecznej
oceny recenzenta po ponownym jej złożeniu, student może ubiegać się o podjęcie nowej pracy
dyplomowej.
Ocenę projektowej części pracy wystawia komisja egzaminu dyplomowego na zasadzie konsensusu
lub, przy jego braku, jako średnią arytmetyczną z ocen wystawionych przez poszczególnych członków
komisji, z wyłączeniem promotora, jeśli jest w składzie komisji. Ocena niedostateczna wystawiana jest
jednogłośnie lub bezwzględną większością głosów, z wyłączeniem promotora, jeśli jest w składzie
komisji.
W przypadku, gdy komisja egzaminu dyplomowego, z wyłączeniem promotora, jednogłośnie lub
bezwzględną większością głosów wystawi niedostateczną ocenę dla projektowej części pracy student
otrzymuje ocenę niedostateczną z egzaminu dyplomowego i może ubiegać się o podjęcie nowej pracy
dyplomowej.
Wszystkie powyższe czynności związane z prowadzeniem pracy dyplomowej są realizowane za pomocą
systemu informatycznego UBI.
Egzamin dyplomowy odbywa się przed co najmniej pięcioosobową komisją egzaminacyjną powołaną
przez dziekana. Jej przewodniczącym jest dziekan lub jego przedstawiciel. W skład komisji wchodzi
promotor pracy dyplomowej, opiekun aneksu do pracy oraz nauczyciele akademiccy prowadzący
zajęcia z przedmiotów związanych z dziedziną artystyczną, w której mieści się temat pracy dyplomowej
lub aneksu.
Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Egzamin składa się z krótkiej autorskiej prezentacji
projektu dyplomowego oraz obrony, na którą składają się odpowiedzi na pytania członków komisji. W
trakcie prezentacji dyplomant powinien także przedstawić i omówić swój aneks do pracy dyplomowej.
Pytania członków komisji mogą dotyczyć zagadnień związanych z pracą dyplomową, z aneksem do niej,
ze specjalnością lub kierunkiem, który kończy dyplomant.
Ocenę egzaminu dyplomowego wystawia komisja egzaminacyjna na zasadzie konsensusu lub, przy jego
braku, jako średnią arytmetyczną z ocen wystawionych przez poszczególnych członków komisji. Ocena
niedostateczna może być wystawiona tylko bezwzględną większością głosów członków komisji.
Przebieg egzaminu dyplomowego jest dokumentowany na bieżąco w systemie informatycznym UBI.
Po zakończeniu egzaminu ustalana jest ogólna ocena studiów i wynik studiów wpisywany do dyplomu.
Ogólna ocena studiów jest średnią ważoną, w której uwzględnia się:
•
•
•
•

ocenę przebiegu studiów z wagą 0,40,
ocenę części projektowej pracy z wagą 0,30,
ocenę części pisemnej pracy z wagą 0,10,
ocenę aneksu do pracy z wagą 0,10,

•

ocenę egzaminu dyplomowego z wagą 0,10.

Ocena przebiegu studiów jest średnią ważoną z ocen końcowych dla przedmiotów objętych
programem studiów z liczbami punktów ECTS jako wagami. Ocena projektowej części pracy
dyplomowej jest średnią arytmetyczną oceny promotora i oceny komisji egzaminu dyplomowego.
Ocena części pisemnej pracy dyplomowej jest średnią arytmetyczną oceny promotora i oceny
recenzenta.
Wynik studiów ustalany jest na podstawie ogólnej oceny studiów:
Ogólna ocena studiów Ogólny wynik studiów
2,95 – 3,32

dostateczny

3,33 – 3,65

dość dobry

3,66 – 4,00

dobry

4,01 – 4,34

ponad dobry

4,35 – 4,69

bardzo dobry

4,70 i więcej

celujący

Komisja egzaminacyjna może wnioskować do Rektora o podwyższenie wyniku studiów o jeden stopień,
jeżeli: promotor i recenzent wystawili pisemnej części pracy dyplomowej ocenę bardzo dobrą,
promotor i komisja wystawili projektowej części pracy dyplomowej ocenę bardzo dobrą oraz student
otrzymał ocenę bardzo dobrą z egzaminu dyplomowego.

