
WYTYCZNE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO DLA DYPLOMANTÓW PRAC DYPLOMOWYCH 
REALIZOWANYCH W KATEDRZE CHEMII BIOMEDYCZNEJ WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU 

GDAŃSKIEGO  

 

1. Podstawa prawna 

Zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Gdańskiego: 

• Student, jeśli przewiduje to program studiów, przygotowuje pracę dyplomową i po jej 
złożeniu zdaje egzamin dyplomowy (Rozdz. 5, §35) 

• Egzamin dyplomowy jest składany przed komisją powołaną przez dziekana. W skład 
komisji wchodzą: przewodniczący – dziekan albo prodziekan bądź inny nauczyciel 
akademicki wyznaczony przez dziekana oraz co najmniej dwóch członków. Przynajmniej 
jeden z członków komisji egzaminu dyplomowego magisterskiego posiada tytuł profesora 
lub stopień naukowy doktora habilitowanego (Rozdz. 5, §41)  

• Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym (Rozdz. 5, §42) 

 

2. Skład Komisji Egzaminacyjnej 

W Katedrze Chemii Biomedycznej (KChBiomed) w skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzić będzie:  

a) Dziekan Wydziału Chemii UG lub osoba delegowana przez Dziekana(w przypadku 
egzaminu licencjackiego – Kierownik Katedry lub osoba delegowana przez Kierownika) 

b) Promotor pracy dyplomowej  

c) Recenzent pracy dyplomowej  

 

3. 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) 

W przypadku realizacji pracy dyplomowej w KChBiomed pytania egzaminacyjne będą obejmowały 
następujący zakres tematyczny: 

a) Zagadnienia związane z tematyką pracy dyplomowej (pytanie 1) 



b) Zagadnienia w ramach specjalności naukowej będą obejmowały zestaw pytań. Pytania 
te zostaną udostępnione przez prowadzącego na seminarium dyplomowym (pytanie 2) 

c) Zagadnienia z wiedzy ogólnej  ze szczególnym uwzględnieniem chemii organicznej i    
bioorganicznej. Zestaw pytań zostanie udostępniony przez prowadzącego na seminarium 
dyplomowym (pytanie 3) 

 

4. Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego  

Zgodnie z Regulaminem studiów Uniwersytetu Gdańskiego (Rozdz. 5, §35) warunkami 
dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, tj.: 

• wypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych programem studiów, z 
uwzględnieniem uzyskania wymaganej w toku studiów liczby punktów ECTS 

• złożenie pracy dyplomowej (licencjackiej ‒ jeżeli przewiduje to program studiów, lub 
magisterskiej) we właściwym dziekanacie, do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej 
kończącej studia 

• uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej ‒ jeżeli program studiów przewiduje 
złożenie pracy dyplomowej 

• złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.  

 


