REGULAMIN DYPLOMOWANIA
NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA
NA KIERUNKU PSYCHOFIZYCZNE KSZTAŁTOWANIE CZŁOWIEKA
W PWSZ W NYSIE
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Harmonogram realizacji egzaminu teoretycznego i praktycznego
Egzamin dyplomowy przeprowadza się zgodnie z niniejszym Regulaminem. Regulamin
zawiera zasady wynikające bezpośrednio z Regulaminu studiów PWSZ w Nysie, jak też
wynikające ze specyfiki kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka.
Dziekan Wydziału ustala listę przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych wytypowanych
do egzaminu dyplomowego oraz zatwierdza listę pytań egzaminacyjnych z podanych przedmiotów.
Pytania egzaminacyjne powinny być podane do wiadomości dyplomantów przed rozpoczęciem
ostatniego semestru studiów.
Prawo przystąpienia do egzaminu ma student, który uzyskał zaliczenia ze wszystkich
przedmiotów i praktyk.
Dziekan Wydziału wyznacza pięcioosobową komisję egzaminacyjną nie później niż dwa
tygodnie przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia egzaminu, mianując jednego
z członków przewodniczącym komisji.
Członkowie komisji reprezentują trzy główne obszary kształcenia: psychologii, żywienia oraz
kultury fizycznej.

Przebieg egzaminu
Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:
a) teoretycznej, polegającej na udzieleniu odpowiedzi na wylosowane pytania,
b) praktycznej, w której student omawia i prezentuje trzy wylosowane z zestawu zadania.
W części teoretycznej egzaminu student losuje trzy pytania kierunkowe i trzy specjalnościowe.
Odpowiedź na każde pytanie oceniana jest w następującej skali:
a) bardzo dobry (5,0)
b) plus dobry (4,5)
c) dobry (4,0)
d) plus dostateczny (3,5)
e) dostateczny (3,0)
f) niedostateczny (2,0)
Na podstawie ocen uzyskanych z odpowiedzi na poszczególne pytania komisja ustala ocenę
końcową z części teoretycznej egzaminu.
Uzyskanie więcej niż jednej oceny niedostatecznej w części teoretycznej powoduje
niezaliczenie części teoretycznej, a tym samym brak możliwości przystąpienia do części
praktycznej egzaminu dyplomowego.
Po uzyskaniu pozytywnej oceny z części teoretycznej, student przystępuje do części praktycznej
egzaminu.
Po uzyskaniu oceny pozytywnej z praktycznej części egzaminu komisja ustala ocenę końcową
egzaminu dyplomowego.
Warunkiem zdania egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu części
egzaminu. Ocena końcowa egzaminu to średnia ocen z części teoretycznej i praktycznej
egzaminu.
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z części teoretycznej lub praktycznej egzaminu
dyplomowego lub nieprzystąpienia do egzaminu z przyczyn nieusprawiedliwionych, Dziekan
Wydziału wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może się

10.
11.

odbyć później niż po upływie dwóch miesięcy od daty pierwszego egzaminu - zgodnie
z Regulaminem studiów PWSZ w Nysie.
Ukończenie studiów następuje po zdaniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej
dostatecznym.
Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
A = średnia ocen ze studiów
(ustalona zgodnie z ust. 5 pkt. 1 § 49 Regulaminu studiów PWSZ w Nysie)
B = końcowa ocena egzaminu dyplomowego
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Ostateczny wynik studiów (C) stanowi sumę ½ oceny A (wymienionej w punkcie 11)
oraz ½ oceny B (wymienionej w punkcie 11) niniejszego regulaminu.

½ x (A + B) = C
13.

Pozostałe sprawy związane z egzaminem dyplomowym i ukończeniem studiów określa
Regulamin studiów PWSZ w Nysie.

