
WYTYCZNE DO EGZAMINU UKOŃCZENIA STUDIÓW I STOPNIA DLA STUDENTÓW 

REALIZUJĄCYCH PRACE W KATEDRZE CHEMII BIOMEDYCZNEJ WYDZIAŁU CHEMII 

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014-2015 

 

1. Podstawa prawna 

Zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Gdańskiego Rozdz. 5, §29 

a) Egzamin dyplomowy jest składany przed komisją powołaną przez Dziekana, w skład 

której wchodzą: przewodniczący – dziekan albo prodziekan bądź inny nauczyciel 

akademicki wyznaczony przez dziekana oraz co najmniej dwóch członków  

b) warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zrealizowanie i złożenie egzaminów 

przewidzianych w programie studiów na danym stopniu kształcenia  

c) Egzamin dyplomowy jest składany w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia pracy 

dyplomowej i indeksu.  

 

 

2. Zakres tematyczny egzaminu dyplomowego 

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Chemii UG 4/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie 

zakresu egzaminów licencjackich i magisterskich przeprowadzanych na Wydziale Chemii UG 

ustala się następujący zakres tematyczny pytań stawianych kandydatom do tytułu zawodowego 

licencjata podczas egzaminu dyplomowego:  

a) Zagadnienia w ramach zrealizowanego przez dyplomanta projektu dyplomowego 

(pytanie 1) 

b) Zagadnienia w ramach specjalności naukowej uprawianej w jednostce w której został 

zrealizowany projekt dyplomowy (pytanie 2) 

c) Zagadnienia z wiedzy ogólnej w zakresie ukończonego I stopnia studiów (pytanie 3). 

 

 

3. Przebieg egzaminu 

Dyplomant KChBiomed składa egzamin przed Komisją Egzaminacyjną. Na początku egzaminu 

dyplomant referuje część teoretyczną pracy dyplomowej w formie prezentacji multimedialnej 

(10 minut) oraz odpowiada na jedno pytanie (pytanie 1) dotyczące części teoretycznej pracy 

dyplomowej. Następnie dyplomant otrzymuje jedno pytanie dotyczące części eksperymentalnej 

pracy dyplomowej (pytanie 2). Ostatnie pytanie dyplomant losuje (pytanie 3) spośród zestawu 

zagadnień z wiedzy ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem chemii organicznej i bioorganicznej 



(pytanie 3). Zestaw zagadnień jest dostępny na stronie www KChBiomed w zakładce „Materiały 

dla dyplomantów”. 

 

4. Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego  

 

a) wypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych planem i programem studiów 

b) zaliczenie wymaganych praktyk 

c) uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS przewidzianych programem studiów 

d) pozytywne przejście procedury antyplagiatowej 

e) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej, co najmniej „dostateczny” 

f) uregulowanie należnych opłat, związanych z wydaniem dyplomu, określonych w 

odrębnych przepisach 

g) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w Dziekanacie studenckim Wydziału 

Chemii UG na 14 dni przed planowanym terminem obrony. 


