
Regulamin Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego 

 dla kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka 

 

1. Egzamin dyplomowy magisterski realizowany jest, jako pisemny sprawdzian 

potwierdzający osiągnięcie kierunkowych efektów kształcenia w trakcie trwania studiów 

II stopnia kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka.  

2. Egzamin przeprowadzany jest dla wszystkich studentów kierunku Lotnictwo 

i Kosmonautyka Politechniki Rzeszowskiej zakwalifikowanych na ostatni semestr 

studiów II stopnia.  

3. Egzamin przeprowadzany jest na koniec ostatniego semestru studiów II stopnia, przed 

rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. 

4. Pierwszy i drugi termin Egzaminu wyznacza Dziekan Wydziału. Terminy te podawane są 

do wiadomości studentów nie później niż jeden miesiąc przed planowanym pierwszym 

terminem Egzaminu. Odstęp czasowy pomiędzy poszczególnymi terminami Egzaminu 

nie może być krótszy niż dwa tygodnie. 

5. Egzamin przeprowadzany jest osobno dla każdej z czterech specjalności  (płatowce, 

silniki lotnicze, awionika, pilotaż) kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka.  

6. Jednostkami organizującymi egzamin są odpowiednio: 

 Katedra Samolotów i Silników Lotniczych dla specjalności: Płatowce i Silniki Lotnicze, 

 Katedra Awioniki i Sterowania dla specjalności Awionika i Pilotaż. 

7. Pytania egzaminacyjne ogłasza Dziekan Wydziału i zamieszcza na stronie internetowej 

Wydziału w terminie trzech miesięcy przed pierwszym terminem Egzaminu.  

8. Pytania egzaminacyjne, w liczbie minimum 150, ale nie więcej niż 200, pogrupowane są 

w ramach zdefiniowanych Obszarów wiedzy odpowiadających programowi studiów 

danej specjalności. 

9. W celu przeprowadzenia egzaminu oraz sprawdzenia prac, Kierownik odpowiedzialnej 

Katedry (pkt 6) powołuje Komisję dyplomową, w składzie Przewodniczącego oraz 

minimum dwóch, maksimum czterech Członków Komisji. 

10. Komisja dyplomowa przygotowuje zestaw 30 pytań egzaminacyjnych ze zbioru pytań 

ogłoszonych na stronie internetowej WBMiL. Pytania egzaminacyjne obejmować muszą 

wszystkie zdefiniowane Obszary wiedzy. 

11. Czas i miejsce przeprowadzania egzaminu ustala Kierownik odpowiedzialnej Katedry na 

tydzień przed ogłoszonym przez Dziekana terminem Egzaminu. 

12. Egzamin trwa 45 minut.  

13. Każda praca egzaminacyjna musi zawierać imię, nazwisko i numer albumu. Prace bez 

tych informacji są nieważne i nie bierze się ich pod uwagę przy ocenie prac. 

14. Wyniki Egzaminu zostają podane do wiadomości w terminie do 3 dni po jego 

przeprowadzeniu. Lista numerów albumów wraz z wynikami podawana jest na tablicy 



ogłoszeń Dziekanatu kierunku studiów Lotnictwo i Kosmonautyka oraz w Katedrze 

(pkt 6).  

15. Obowiązuje ustalona skala ocen, według porządku wynikającego z procentowego 

wskaźnika poprawnych odpowiedzi:  

Ocena I termin II termin 

bardzo dobry (5,0)  ≥93% ≥96% 

plus dobry (4,5)  ≥85% ≥90% 

dobry (4,0)  ≥70% ≥85% 

plus dostateczny (3,5)  ≥60% ≥75% 

dostateczny (3,0)  >50%  >60%  

niedostateczny (2,0)  ≤50%  ≤60%  
 

Informacja powyższa jest elementem arkusza egzaminacyjnego. 

16. Nie dopuszcza się poprawy Egzaminu zakończonego oceną pozytywną. 

17. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej w pierwszym terminie Egzaminu, student 

ma prawo do ponownego zdawania Egzaminu w drugim terminie.  

18. Ocena z Egzaminu wpisywana jest do protokołu, a arkusz z treścią i odpowiedziami 

studenta dołączany jest do protokołu. Protokół podpisywany jest przez wszystkich 

członków Komisji dyplomowej. 

19. Do Egzaminu nie stosuje się zapisów o egzaminie komisyjnym w rozumieniu Regulaminu 

Studiów Wyższych obowiązującego w Politechnice Rzeszowskiej.  

20. Studenci, którzy nie mogli stawić się na Egzaminie z przyczyn zdrowotnych, losowych lub 

wynikających z decyzji Dziekana, przystępują do Egzaminu w dodatkowym terminie 

ustalonym przez właściwego Prodziekana. 

21. 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.  

22. W sprawach nieustalonych niniejszym regulaminem decyduje Dziekan Wydziału.  

 

 

 


