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Wersja w języku polskim 
Politechnika Warszawska              

 

 

 

 

PROTOKÓŁ 

EGZAMINU DYPLOMOWEGO INŻYNIERSKIEGO/LICENCJACKIEGO/MAGISTERSKIEGO 

z dnia dd.mm.rrrr 

Pan/Pani imię/imiona nazwisko 

Nr albumu: ………………….          

Kierunek: nazwa kierunku studiów, studia stacjonarne/niestacjonarne, pierwszego stopnia/drugiego 

stopnia /jednolite studia magisterskie, o profilu ogólnoakademickim/praktycznym 

Specjalność: nazwa specjalności ( o ile wyodrębniono) 

Nominalny okres studiów:……… 

Złożył/Złożyła pracę pt.: tytuł pracy dyplomowej 

Egzamin dyplomowy inżynierski/ licencjacki/ magisterski został wyznaczony w dniu dd.mm.rrrr r. przed 

Komisją Egaminacyjną w składzie: 

Przewodniczący komisji: tytuł/stopień naukowy imię/imiona nazwisko 

Promotor: tytuł/stopień naukowy imię/imiona nazwisko 

Recenzent: tytuł/stopień naukowy imię/imiona nazwisko 

 Członek komisji: tytuł/stopień naukowy imię/imiona nazwisko 

Zadane pytania       Ocena 

…………………………………………………………………………………..  …………………………………… 

…………………………………………………………………………………..  …………………………………… 

…………………………………………………………………………………..  …………………………………… 

Komisja uznała, że Pan/Pani imię/imiona nazwisko złożył egzamin dyplomowy inżynierski/ licencjacki/ 

magisterski z wynikiem: pięć/cztery i pół/cztery/trzy i pół/trzy 

biorąc pod uwagę: 

średnią ocen ze studiów................................................................. c,cc  *    0,60 = c,cc…………………… 

ocenę pracy……………………………………………………………. c,cc  *    0,30 = c,cc…………………… 

ocenę z egzaminu………………………………………………………c,c    *   0,10 = c,cc…………………… 

        ocena ze studiów : c,cc…………………… 

postanowiła nadać tytuł zawodowy inżyniera/inżyniera architekta/ licencjata/ magistra 

inżyniera/magistra inżyniera architekta/magistra 

Wynik studiów : celujący/bardzo dobry/ponad dobry/dobry/dość dobry/ /dostateczny 
Podpisy członków Komisji      Podpis przewodnicżacego Komisji 

  
1)zatwierdzony elekronicznie rrrr-mm-dd  gg:mm 

 
1)zatwierdzony elekronicznie rrrr-mm-dd  gg:mm 

tytuł/stopień naukowy imię/imiona nazwisko   tytuł/stopień naukowy imię/imiona nazwisko  
 
1)zatwierdzony elekronicznie rrrr-mm-dd  gg:mm 

  

tytuł/stopień naukowy imię/imiona nazwisko    
 
1)zatwierdzony elekronicznie rrrr-mm-dd  gg:mm 

  

tytuł/stopień naukowy imię/imiona nazwisko    

____________________________ 
1)tekst  generowany automatycznie tylko w przypadku elektornicznego sporządzenia i zatwierdzenia protokołu w systemie  

USOS APD 

pieczęć wydziału/kolegium 
 nadruk z systemu 

 

Logo PW  
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Uwagi Komisji: 
 
[lista otwarta - przykładowe teksty do wyboru] 
 
 

Student złożył oświadczenie zgodnie z §2 ust. 5 pkt 2 i 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 99/2020 
Rektora PW z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach 
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich realizowanych w trybie na odległość 
 
 

Potwierdzono prawidłowość składu komisji zgodnie z §2 ust. 6 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 99/2020 
Rektora PW z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach 
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich realizowanych w trybie na odległość 
 
Studia prowadzone wspólnie z: ……... 
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Wersja w języku polsko- angielskim 
Politechnika Warszawska 
Warsaw University of Technology                   

 
   

 
 

 
 

PROTOKÓŁ 
EGZAMINU DYPLOMOWEGO INŻYNIERSKIEGO/LICENCJACKIEGO/MAGISTERSKIEGO 

z dnia dd.mm.rrrr 
MINUTES of the B.Sc./B.A./M.Sc. DIPLOMA EXAMINATION 

of dd.mm.yyyy 

Pan/Pani imię/imiona nazwisko 
Mr/Ms name(s) and surname 

Nr albumu: ……………… 
Student record book number           
Kierunek: nazwa kierunku studiów, studia stacjonarne/niestacjonarne, pierwszego stopnia/drugiego 
stopnia /jednolite studia magisterskie, o profilu ogólnoakademickim/praktycznym 
Field of study: name of the field of study, full-time /part-time study,first-cycle/second-cycle/long-cycle, general academic profile/ practical profile 

Specjalność: nazwa specjalności (o ile wyodrębniono) 
Specialisation: name of the specialisation (if specified) 

Nominalny okres studiów:……….. 
The nominal duration of the degree programme 

Złożył/Złożyła pracę pt.: tytuł pracy dyplomowej 
Submitted the diploma thesis:   title of the diploma thesis 

Egzamin dyplomowy inżynierski/ licencjacki/ magisterski został wyznaczony w dniu dd.mm.rrrr r. przed 
Komisją Egaminacyjną w składzie: 
The date of the B.Sc./B.A./M.Sc. diploma examination was set on dd.mm.yyyy before the Examination Board comprising: 

Przewodniczący komisji: tytuł/stopień naukowy imię/imiona nazwisko 
Chairperson: academic degree/title, name and  surname 

Promotor: tytuł/stopień naukowy imię/imiona nazwisko 
Thesis supervisor: academic degree/title, name and  surname 

Recenzent: tytuł/stopień naukowy imię/imiona nazwisko 
Reviewer: academic degree/title, name and  surname 

Członek komisji: tytuł/stopień naukowy imę/imiona nazwisko 
Board Member: academic degree/title, name and  surname 
 

Zadane pytania       Ocena 
questions asked          Grade 

…………………………………………………………………………………..  …………………………………… 
…………………………………………………………………………………..  …………………………………… 
…………………………………………………………………………………..  …………………………………… 
Komisja uznała, że Pan/Pani imię/imiona nazwisko złożył egzamin dyplomowy inżynierski/ licencjacki/ 
magisterski z wynikiem: pięć/cztery i pół/cztery/trzy i pół/trzy 
The Board decided that Mr/Ms (name/names surname) passed the B.Sc./B.A./M.Sc. diploma examination with the grade:  
five/ four and a half/ four/ three and a half/ three 

biorąc pod uwagę: 
considering: 

średnią ocen ze studiów................................................................. c,cc  *    0,60 = c,cc…………………… 
the grade average for the study 

ocenę pracy……………………………………………………………. c,cc  *    0,30 = c,cc…………………… 
grade for the diploma thesis 

ocenę z egzaminu………………………………………………………c,c    *   0,10 = c,cc…………………… 
grade for the diploma examination 

        ocena ze studiów : c,cc…………………… 
final grade for the study 

postanowiła nadać tytuł zawodowy inżyniera/inżyniera architekta/ licencjata/ magistra 
inżyniera/magistra inżyniera architekta/magistra 
and decided to award the professional degree of inżynier/inżynier architekt/licencjat/magister inżynier/magister inżynier architekt/magister 

 

pieczęć wydziału/kolegium nadruk z systemu 
Faculty Stamp printed from the system 

 

Logo PW 
 WUT logo 
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Wynik studiów  :  celujący/bardzo dobry/ponad dobry/dobry/dość dobry/dostateczny 
Final grade for the study (in words):  excellent/very good/above good/good/fairly good/satisfactory 
   

Podpisy członków Komisji     Podpis przewodniczącego Komisji 
         Signatures of Board Members                      Signature of the Chairperson 

 
  
1)zatwierdzony elekronicznie rrrr-mm-dd  gg:mm 
1)electronically approved  yyyy-mm-dd  hh:mm 

 
1)zatwierdzony elekronicznie rrrr-mm-dd  gg:mm 
1)electronically approved  yyyy-mm-dd  hh:mm 

tytuł/stopień naukowy imię/imiona nazwisko   tytuł/stopień naukowy imię/imiona nazwisko  
academic degree/title, name and  surname 
 
1)zatwierdzony elekronicznie rrrr-mm-dd  gg:mm 
1)electronically approved  yyyy-mm-dd  hh:mm 

 academic degree/title, name and  surname 

tytuł/stopień naukowy imię/imiona nazwisko    
academic degree/title, name and  surname 
 
1)zatwierdzony elekronicznie rrrr-mm-dd  gg:mm 
1)electronically approved  yyyy-mm-dd  hh:mm 

  

tytuł/stopień naukowy imię/imiona nazwisko  
academic degree/title, name and  surname 

  

 
 
Uwagi Komisji: 
Comments of the Board: 

 
[lista otwarta - przykładowe teksty do wyboru] 
 [open list – sample texts to choose from] 

 
 

Student złożył oświadczenie zgodnie z §2 ust. 5 pkt 2 i 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 99/2020 
Rektora PW z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach 
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich realizowanych w trybie na odległość 
The student submitted the statement pursuant to §2 section 5 points 2 and 3 of Annex no. 1 to the WUT Rector’s Regulation no. 99/2020 of 29 
September 2020 on the rules on the conduct of remote diploma examinations for first-cycle and second-cycle study, and long-cycle master’s study  
 
 

Potwierdzono prawidłowość składu komisji zgodnie z §2 ust. 6 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 99/2020 
Rektora PW z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach 
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich realizowanych w trybie na odległość 
 
Correctness of the composition of the Board was confirmed in accordance with §2 section 6 of Annex no. 1 to the WUT Rector’s Regulation no. 
99/2020 of 29 September 2020 on the rules on the conduct of remote diploma examinations for first-cycle and second-cycle study, and long-cycle master’s 

study  

 
Studia prowadzone wspólnie z: …….. 
Degree programme conducted jointly with:   

 
 

______________________________ 
1)tekst  generowany automatycznie tylko w przypadku elektornicznego sporządzenia i zatwierdzenia protokołu w systemie  

USOS APD 
1)automatically generated message if the minutes is accepted electronically in the USOS APD system. 
 

 


