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Egzamin dyplomowy:  
Ocena  odpowiedzi 

(5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,0) 

Obrona pracy dyplomowej   5,0 

Zadane pytania (wyłącznie w przypadku pozytywnej obrony pracy dyplomowej)   

     Struktury logiczne hurtowni danych  5,0 

     Technologia Web Services  4,5 

     Algorytmy rankingu stron WWW  5,0 

             

             

             

Ocena egzaminu dyplomowego (średnia ocen)*  4,88 

 

Biorąc pod uwagę następujące składniki:** 

średnia waŜona ocen z przebiegu studiów   4,87 x 0,6 = 2,922 

ocena pracy dyplomowej słownie: dobry plus  4,5 x 0,2 = 0,90 

ocena egzaminu dyplomowego 

końcowego
 słownie: Bardzo dobry z wyróŜnieniem  4,88 x 0,2 = 0,976 

ostateczny wynik studiów
 słownie: Bardzo dobry z wyróŜnieniem  A (A+)  4,80 

  A(A+), A, B, C, D, E liczbowo 

4,76 - 5,00 Bardzo dobry z wyróŜnieniem A (A+); 4,51 - 4,75 Bardzo dobry A;  4,21 - 4,50 Dobry plus B; 3,81 - 4,20 Dobry C; 3,41 - 3,80 Dostateczny 

plus D; do - 3,40 Dostateczny E 

 

Komisja – jednomyślnie - większością głosów – uznała, Ŝe Pan/i: 

Marcin Nowak  

uzyskał/a ostateczny wynik studiów** Bardzo dobry z wyróŜnieniem 

i postanowiła przyznać / nie przyznać tytuł zawodowy magister 
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 Miejscowość, data  

 

Podpisy członków Komisji         Podpis Przewodniczącego Komisji 

 

                                                           
*
egzamin dyplomowy jest zdany, gdy pozytywna jest ocena za obronę pracy dyplomowej i większość pozostałych ocen cząstkowych. W przypadku 

egzaminu dyplomowego złoŜonego z wynikiem negatywnym student otrzymuje ocenę niedostateczną (F) 
**

naleŜy wypełnić wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego 

 

Protokół 
egzaminu dyplomowego  
magisterskiego 

Skala ocen dla ostatecznego 

wyniku studiów i oceny 
egzaminu dyplomowego 

Średnia z 

tych 

czterech 

ocen (z 

zaokrąg-
leniem w 

górę)  

Komisja egzaminu 

dyplomowego ustala 

ocenę pracy dyplomowej 

uwzględniając ocenę  
promotora i recenzenta, 

stosując tradycyjną skalę 
ocen 

Egzamin dyplomowy składa się z 

obrony pracy dyplomowej i 

odpowiedzi na co najmniej trzy 

pytania z zakresu danego kierunku 

studiów 

Ocena za obronę pracy, czyli 

pytanie dotyczące pracy 

dyplomowej zadane na egzaminie, 

WPISUJEMY TU, stosując 

tradycyjną skalę ocen 
 

Oceny według tradycyjnej skali ocen 
(2-5), czyli: 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 



 


