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opracowany na podstawie: 

 Procedura nr 3/2021 do Zarządzenia nr 103/2021 Rektora PPUZ w Nowym Targu z dnia 21 lipca 

2021 r. 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

478 ze zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 661)  

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie 

kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 poz. 1787)  

 Regulamin studiów Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu  

 Zarządzenie Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu w sprawie 

składania prac dyplomowych i poddawania ich kontroli antyplagiatowej w Jednolitym Systemie 

Antyplagiatowym. 

 

§ 1 

1. Regulamin egzaminu dyplomowego dla kierunku turystyka i rekreacja studia I stopnia stacjonarne 

Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej  

w Nowym Targu zwany dalej „Regulaminem” określa zasady przeprowadzania egzaminu 

dyplomowego licencjata turystyki i rekreacji studia stacjonarne.  

2. Egzamin dyplomowy dla kierunku turystyka i rekreacja studia I stopnia stacjonarne zwany dalej jest 

„egzaminem dyplomowym”.  

 

§ 2 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:  

1. PPUZ – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu  

2. INHiT – Instytut Nauk Humanistycznych i Turystyki 

3. Przystępujący do egzaminu – student kierunku turystyka i rekreacja pierwszego stopnia studia 

stacjonarne INHiT PPUZ.  

4. Komisja Egzaminacyjna – grupa nauczycieli akademickich zatrudnionych w PPUZ powołana przez 

Dyrektora INHiT odpowiedzialna za przeprowadzenie egzaminu dyplomowego.  

5. Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej - nauczyciel akademicki zatrudniony w PPUZ powołany przez 

Dyrektora INHiT odpowiedzialny za sprawy obliczania średniej z ocen z odpowiedzi studentów 

podczas egzaminu dyplomowego. 

6. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej – nauczyciel akademicki zatrudniony w PPUZ, posiadający 

dorobek naukowy i/lub zawodowy z turystyki i rekreacji oraz minimum stopień naukowy doktora.  

 

§ 3 

1. Zasady dyplomowania studentów kończących studia pierwszego stopnia w PPUZ określa 

Regulamin studiów oraz Procedura nr 3/2021 do Zarządzenia nr 103/2021 Rektora PPUZ w Nowym 

Targu z dnia 21 lipca 2021 r. 



2. Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki, na wniosek koordynatora kierunku, określa 

regulamin dyplomowania dla studiów I stopnia kierunku turystyka i rekreacja w danym roku 

akademickim, przed rozpoczęciem semestru, w którym przeprowadzony zostanie egzamin 

dyplomowy. 

3. Regulamin dyplomowania określa szczegółowe zasady i organizację przebiegu egzaminu 

dyplomowego. 

 

§ 4 

1. Przed końcem piątego semestru, studenci otrzymują pulę zagadnień do egzaminu dyplomowego.  

2. Student dopuszczony jest do egzaminu dyplomowego, gdy: 

 uzyska zaliczenia wszystkich form zajęć i złoży wszystkie egzaminy przewidziane w programie 

studiów; 

 złoży wszystkie wymagane dokumenty, określone na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Celem egzaminu dyplomowego jest sprawdzenie efektów uczenia się zawartych w programie 

studiów, niezbędnych do uzyskania tytułu zawodowego licencjata turystyki i rekreacji.  

4. Za przeprowadzenie egzaminu dyplomowego odpowiada Komisja Egzaminacyjna.  

5. Pracą Komisji Egzaminacyjnej kieruje jej Przewodniczący.  

6. Komisję Egzaminacyjną powołuje Dyrektor INHiT i wyznacza jej Przewodniczącego oraz 

Sekretarza. 

7. W przypadku, gdy członek Komisji nie może uczestniczyć w egzaminie dyplomowym, Dyrektor 

INHiT wyznacza w zastępstwie inną osobę.  

 

§ 5 

1. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej:  

 W ciągu 21 dni od momentu powołania przedstawia Dyrektorowi INHiT propozycje podziału 

członków Komisji Egzaminacyjnej do kolejnych etapów egzaminu dyplomowego.  

 Koordynuje przygotowanie pytań stanowiących część teoretyczną oraz praktyczną egzaminu 

dyplomowego.  

 Nadzoruje przebieg egzaminu dyplomowego.  

 Rozstrzyga kwestie sporne powstałe podczas egzaminu dyplomowego.  

 Ogłasza wyniki egzaminu dyplomowego.  

 W razie zgłoszonych zastrzeżeń przez studenta rozstrzyga kwestie sporne bezpośrednio po 

egzaminie wraz z całą Komisją Egzaminacyjną. Ostateczna decyzja Przewodniczącego w tym 

zakresie jest wiążąca. 

 Odpowiada za dokonanie wpisów ocen z egzaminu dyplomowego do protokołów 

egzaminacyjnych.  

 Odpowiada za prowadzenie dokumentacji przebiegu egzaminu dyplomowego oraz za jej 

dostarczenie odpowiednim organom.  

2. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej:  

 Przygotowują pytania do części teoretycznej egzaminu dyplomowego.  

 Przygotowują pytania do części praktycznej egzaminu dyplomowego.  

 Uczestniczą w poszczególnych częściach egzaminu.  

 Dokonują oceny poszczególnych części egzaminu.  

 Prowadzą dokumentację przebiegu egzaminu dyplomowego.  

 Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej dokonuje stosownych obliczeń wraz z prowadzeniem 

stosownych zapisów w dokumentach. 

 



§ 6 

Ogólne warunki przebiegu egzaminu dyplomowego na kierunku turystyka i rekreacja I stopień studiów:  

 

1. Termin egzaminu dyplomowego ustala Dyrektor INHiT.  

2. Na egzamin dyplomowy student zgłasza się 5 minut przed jego rozpoczęciem, z dowodem osobistym 

lub legitymacją studencką oraz długopisem.  

3. Wejście na salę odbywa się zgodnie z listą studentów przygotowaną przez koordynatora kierunku.  

2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i odbywa się w języku polskim. 

3. W sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy student nie może 

korzystać z urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami  

na odległość. W sytuacji nie dostosowania się do powyższego zakazu Przewodniczący Komisji 

przerywa danej osobie egzamin. Fakt ten odnotowywany jest w protokole egzaminacyjnym i jest 

równoznaczny z uzyskaniem oceny niedostatecznej.  

6. Podczas egzaminu dyplomowego przystępujący do egzaminu nie powinien opuszczać sali 

egzaminacyjnej przed zakończeniem egzaminu. Jeżeli zaistnieje taka konieczność opuszcza salę  

z członkiem Komisji.  

7. Dokumentację z przebiegu egzaminu dyplomowego, zatwierdzoną przez prorektora ds. studenckich 

i kształcenia, stanowi indywidualny protokół zawierający w szczególności pytania egzaminacyjne 

oraz ostateczny wynik studiów, zgodny z odrębnymi przepisami.  

 

§ 7 

1. Ustala się odrębne oceny dla części teoretycznej i części praktycznej egzaminu dyplomowego.  

2. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego na kierunku turystyka i rekreacja obejmuje dwa pytania 

z zakresu materiału objętego programem kształcenia dla studiów I stopnia kierunku turystyka  

i rekreacja: 

 jedno przekrojowe pytanie z zakresu turystyki; 

 jedno przekrojowe pytanie z zakresu rekreacji.  

3. Pytania są losowane przez studenta. 

4. Na opracowanie odpowiedzi na wylosowane pytania teoretyczne student otrzymuje do 30 minut 

czasu. Będąc przygotowanym do odpowiedzi udziela jej przed Komisją Egzaminacyjną. 

5. Wynik z części teoretycznej egzaminu, liczona jako średnia z dwóch pytań, Komisja umieszcza  

w protokole z egzaminu dyplomowego.  

6. W dyskusji nad oceną (każdego pytania), która jest wyrażana w obowiązującej skali ocen –  

od niedostatecznej do bardzo dobrej, uczestniczą wszyscy członkowie Komisji. Po uzgodnieniu 

przez Komisję poszczególnych ocen, sekretarz oblicza średnią arytmetyczną ocen z części 

teoretycznej.  

7. Część praktyczną stanowi odpowiedź studenta na losowane pytanie, które ma charakter 

„sytuacyjny”, a w swej treści odnosi się do realizowanej specjalizacji na kierunku.  

8. Na opracowanie odpowiedzi na wylosowane pytanie z części praktycznej student ma maks. 45 min. 

Następnie prezentuje odpowiedź przed Komisją. 

9. W dyskusji nad oceną z części praktycznej, obowiązującej skali ocen – od niedostatecznej do 

bardzo dobrej), uczestniczą wszyscy członkowie Komisji. Po uzgodnieniu przez Komisję, ocenę 

wpisuje sekretarz, a następnie oblicza średnią arytmetyczną oceny końcowej egzaminu z części 

teoretycznej i praktycznej. 

 

§ 8 

1. Student zdał egzamin dyplomowy, jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskał  

z każdej części egzaminu ocenę co najmniej dostateczną. 



2. Po ustaleniu wyniku egzaminu, Komisja informuje o nim studenta. 

 

 

 

 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 9 

1. Przystępujący do egzaminu, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu dyplomowego  

w terminie określonym przez Dyrektora INHiT lub nie zdał go, może przystąpić do egzaminu 

dyplomowego w trybie zgodnym z przepisami określonymi w Regulaminie Studiów PPUZ.  

2. Przystępujący do egzaminu, który otrzymał ocenę niedostateczną:  

a) z części teoretycznej egzaminu - w drugim terminie przystępuje do części teoretycznej egzaminu 

dyplomowego.  

b) z części praktycznej egzaminu dyplomowego - w drugim terminie przystępuje do części 

praktycznej egzaminu 

3. Egzamin poprawkowy może się odbyć nie wcześniej, niż przed upływem 7 dni od daty pierwszego 

egzaminu. 

 

§ 10 

1. Dokumentację egzaminu dyplomowego przechowuje się w aktach uczelni według zasad określonych 

odrębnymi przepisami.  

2. Za przygotowanie dokumentacji egzaminu dyplomowego odpowiada Koordynator Kierunku.  

 

 

§ 11 

1. Bezpośrednio po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego, student otrzymuje 

zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego wraz z informacją o ocenie i uzyskanym tytule. 

Zaświadczenie stanowi dokument tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię 

oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.  

2. Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz suplementem. 

 

 

§ 12 

Listy studentów przystępujących do egzaminu przygotowuje Koordynator Kierunku. 

 

 

 

§ 13 

Student kierunku turystyka i rekreacja uzyskuje tytuł zawodowy licencjata turystyki i rekreacji 

 

 

 


