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Politechnika Warszawska            „załącznik nr 1 do zarządzenia nr 42/2020 Rektora PW 
 

 

 

 

PROTOKÓŁ 

EGZAMINU DYPLOMOWEGO INŻYNIERSKIEGO/LICENCJACKIEGO/MAGISTERSKIEGO 

z dnia dd.mm.rrrr 

Pan/Pani imię/imiona nazwisko 

Nr albumu: ccccccc           

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

stopnia /jednolite studia magisterskie, o profilu ogólnoakademickim/praktycznym 

Specjalność: nazwa specjalności ( o ile wyodrębniono) 

Studiował/Studiowała w latach: rok akademicki rozpoczęcia studiów – bieżący rok akademicki 

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 

  
 

  

tytuł/stopień naukowy imię/imiona nazwisko   tytuł/stopień naukowy imię/imiona nazwisko  
 
 

  

tytuł/stopień naukowy imię/imiona nazwisko    
 
 

  

tytuł/stopień naukowy imię/imiona nazwisko    

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 ogranizacji 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 ogranizacji egzaminów dyplomowych na studiach 
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich realizowanych w trybie na odległość 
 
 

 
Studia prowadzone wspólnie z: ……..”. 
 


