
Rzeszów, dnia 2016-04-13 

Regulamin Egzaminu inżynierskiego (kompetencyjnego) 

na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa 

1. Egzamin inżynierski (kompetencyjny) realizowany jest, jako całościowy egzamin sprawdzający 

kompetencje inżynierskie (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne) studentów, nabyte 

w trakcie trwania studiów I stopnia. 

2. Egzamin przeprowadzany jest na koniec ostatniego semestru studiów (I stopnia). 

3. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej. 

4. Egzamin inżynierski przeprowadzany jest osobno dla poszczególnych kierunków studiów. 

Dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu osobno dla poszczególnych specjalności w ramach 

danego kierunku. 

5. Terminy I i II egzaminów kompetencyjnych wyznaczone są na miesiąc kończący ostatni 

semestr studiów dla kierunku, dla którego egzamin jest przeprowadzany. 

6. Zagadnienia wymagane do egzaminu ogłasza Dziekan Wydziału i zamieszcza na stronie 

internetowej Wydziału. Zagadnienia dotyczą kompetencji inżynierskich właściwych dla 

kierunku lub kierunku i specjalności studiów.  

7. Egzamin kompetencyjny przeprowadzany jest dla wszystkich studentów Politechniki 

Rzeszowskiej kończących studia I stopnia oraz studentów innych uczelni, jako kandydatów na 

studia II stopnia na dany kierunek studiów.  

8. Osoby chcące podjąć studia II stopnia na innym kierunku studiów niż aktualnie realizowany, 

zdają egzamin inżynierski kończący studia I stopnia na aktualnym kierunku i niezależnie od 

tego, egzamin kompetencyjny na studia II stopnia na WBMiL PRz zgodnie z kierunkiem na 

który kandydują. 

9. Student/kandydat wpisuje się na otwartą listę egzaminu w Dziekanacie właściwym dla 

kierunku studiów przeprowadzanego egzaminu. 

10. Na listę egzaminu wpisują się studenci Politechniki Rzeszowskiej oraz kandydaci z innych 

uczelni, dla których pozytywny wynik egzaminu kompetencyjnego warunkuje przystąpienie 

do rekrutacji na II stopnień studiów kierunku właściwego dla składanego egzaminu. 

11. Listę egzaminacyjną zamyka się na tydzień przed ustalonym terminem egzaminu. 

12. Po wybraniu zagadnień egzaminacyjnych, Komisja powołuje zespół egzaminatorów, którzy 

przygotowują zestaw 10-ciu pytań egzaminacyjnych z zakresu zagadnień ogłoszonych na 

stronie internetowej WBMiL. 

13. Z treścią pytań studenci zaznajamiają się w chwili rozpoczęcia egzaminu. 

14. Egzamin jest przeprowadzany w ustalonym miejscu i czasie w Politechnice Rzeszowskiej.  

Informację o godzinach przeprowadzania egzaminu oraz salach, w których jest on 

przeprowadzany, podaje Dziekan WBMiL nie później, niż tydzień przed egzaminem  

15. Egzamin trwa 90 minut.  

16. Każda praca egzaminacyjna powinna mieć informację o imieniu i nazwisku studenta oraz 

numer albumu/pesel. Prace bez tych informacji są nieważne i nie bierze się ich pod uwagę 

przy ustalaniu oceny a przystąpienie do egzaminu uważa się za nieważne. 

17. Po egzaminie wszystkie prace zostają ocenione przez egzaminatorów. 

18. Wyniki egzaminu zostają podane w terminie do 3 dni po egzaminie. Lista numerów 

albumów/PESEL wraz z wynikami podana jest na tablicy ogłoszeń właściwego Dziekanatu 

kierunku studiów, dla którego egzamin był przeprowadzany. 

19. Za odpowiedź na każde z pytań student może otrzymać 0-5 punktów.  
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20. Do zaliczenia egzaminu konieczne jest uzyskanie co najmniej 25 punktów. 

21. Obowiązuje ustalona skala ocen według porządku: 

bardzo dobry (5,0) 45 - 50 punktów 

plus dobry (4,5) 40 - 44 punktów 

dobry (4,0) 35 – 39 punktów 

plus dostateczny (3,5) 30 – 34 punktów 

dostateczny (3,0) 25 – 29 punktów 

niedostateczny (2,0) Poniżej 25 punktów 

22. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub niesatysfakcjonującej w pierwszym 

terminie egzaminu (punkt 5), student ma prawo do ponownego zdawania egzaminu w 

drugim terminie. Pod uwagę brana jest najwyższa uzyskana ocena. 

23. Do egzaminu inżynierskiego nie stosuje się zapisów o egzaminie komisyjnym w rozumieniu 

Regulaminu Studiów Wyższych obowiązującego w Politechnice Rzeszowskiej. 

24. Studenci, którzy nie mogli stawić się na egzamin z przyczyn zdrowotnych przystępują do 

egzaminu w jednym dodatkowym terminie ustalonym przez Dziekana. 

25. Podczas egzaminu zabronione jest wnoszenie na salę telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń do komunikacji elektronicznej zgodnie z Komunikatem JM Rektora Politechniki 

Rzeszowskiej z dnia 29.09.2014 r. ws. wykorzystywania przez studentów niedozwolonych 

metod podczas sprawdzania wiedzy. 

26. W sprawach nieustalonych niniejszym regulaminem decyduje Dziekan Wydziału. 


