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PLAN PRZEBIEGU PROCESU nr PK7-2 2022-11-24

Nazwa procesu
Procedura ukończenia studiów l-go stopnia

Egz, nr 1

Strona 1 Stron 2

Dotyczy:
Księga Jakości p.4.4,
PK-2-1

Osoba odpowiedzialna za nadzór,
skuteczność i doskonalenie procesu: Prodziekan w obszarze podległych kie-

runków

Cel:
Celem procesu jest zapewnienie, ze student osiągnął efekty uczenia się wymagane do ukoń-
czenia studiów l stopnia bezrealizacii pracv dvplomowei

Niezbędne
dokumenty Etap i opis etapu procesu Osoba

odpowiedzialna Efekty realizacji

Wybór zagadnień do egzaminu
WEU na dany rok akademicki

prodziekani
Lista zagadnień do egzami-
nu WEU do publikacji dla
studentow

Zlecenie publikacji zagadnień do
eqzaminu wEu Dziekan

Publikacja zagadnień do egzaminu
WEU na stronie internetowejWy-
działu w terminie do 2 miesięcy od
rozpoczęcia ostatniego semestru
studiów.

Koordynator ds.
strony interneto-

wejWBMiL

Opublikowane na stronie
www WBMiL zagadnienia

Ustalenie term inów egzam inów
WEU nie póżniel niz do końca 3-go
miesiąca od rozpoczęcia ostatniego
semestru studiów.

prodziekani
Terminy egzaminów WEU
opublikowane na stronie
www WBM|L.

Ustalenie składów komisji egzami-
nów WEU

prodziekani
Składy komisji egzaminow
WEU przekazane do dzie-
kanatów

Przygotowanie doku mentacji do
egzaminu WEU

Dziekanaty ob-
sługujące okre-
ślone kierunki

studiów

Dokumentacja do egzam inu
WEU

Regulamin studiow
Dokumentacja do egzami-
nu WEU
Lista zagadnień do WEU

Przeprowadzenie egzaminu WEU z
wykorzystaniem 20 pylań z cztere-
ma odpowiedziamia w nich z jedną
prawidłową od powiedzią w kazdym
pytaniu, wybranych z puli pytań
przygotowanych na dany rok aka-
demicki. Egzamin realizowany jest
na platformie e-learningowej w sie-
dzibie PRz, na komputerach zapew-
nianych przezPRz.

Komisja egzami-
nacyjna

Protokoł z egzaminu WEU

Regulamin studiów
Protokoł z egzaminu WEU

W przypadku, gdy student nie zdał
egzaminu WEU lub do niego nie
przystąpił wyznaczany jest termin
eozam inu poprawkoweoo.

prodziekan Termin egzaminu popraw-
kowego WEU

Regulamin studiów
Protokoł z egzaminu WEU

Po egzaminie WEU następuje ogło-
szenie wyników. Studenci którzy
pozytywn ie zakończyli egzam in
WEU zostają poinformowani o uzy-
skaniu tytułu zawodowego inzyniera.
Końcowa ocena ze studiów jest
dostępna w USOS w terminie do 3
dni roboczvch od eozaminu wEu.

Komisja egzami-
nacyjna

Dziekanaty ob-
sługujące okre-
ślone kierunki

studiow

Protokoł z egzaminu WEU
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Nazwa procesu
Procedura ukończenia studiów l-go stopnia

Egz. nr l
Strona 2 Stron 2

Protokoł z egzaminu WEU
Przygotowanie i zatwierdzenie do-
kumentacj i zamykającej proces
ksźałcenia studenta

Dziekanaty ob-
sługujące okre-
ślone kierunki

studiów, Komisja
eozaminu wEu

Dyplom ukończenia studiów

l nicjowan ie działań doskonalących w
razie potrzeby

członkowie ko-
misjiegzaminu

WEU
Miernik procesu:
Wllt = (Liczba studentów, dla ktorych nie dotrzymano trzydnio-
wego terminu wystawienia oceny ukończenia studiów / Rok aka-
demicki)

wańość oczekiwana:
Wlł =0
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