
Regulamin przeprowadzania egzaminu licencjackiego 

na kierunku Informatyka i Ekonometria 

 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest uzyskanie zaliczeń z modułów 
wymaganych programem studiów. 

2. Egzamin licencjacki jest egzaminem ustnym i odbywa się w języku, w którym prowadzone było 
kształcenie. 

3. Egzamin licencjacki odbywa się przed Komisją powołaną przez Prodziekana, składającą się  
z trzech osób. 

4. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od daty 
uzyskania przez studenta absolutorium. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza Prodziekan. 
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, Prodziekan może wyznaczyć termin 
późniejszy. 

5. Podczas egzaminu, kandydat odpowiada na trzy pytania, po jednym z dziedzin: matematyka, 
metody ilościowe w ekonomii, informatyka. Pytania losowane są z uprzednio przygotowanej 
puli, której zawartość jest znana kandydatowi co najmniej trzy miesiące przed terminem 
egzaminu licencjackiego. 

6. Egzamin licencjacki uznaje się za zdany po uzyskaniu oceny pozytywnej za każde z pytań 
egzaminacyjnych. Ocena egzaminu licencjackiego jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych 
za każde z pytań i podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie  
z zasadami zaokrąglania matematycznego. 

7. Podstawą obliczenia końcowego wyniku studiów są średnia arytmetyczna wszystkich 
pozytywnych ocen końcowych z modułów objętych programem studiów z wagą 0,5 oraz ocena 
z egzaminu licencjackiego z wagą 0,5. 

8. Ocena na dyplomie wystawiana jest w zależności od końcowego wyniku studiów i średniej ocen 
za studia zgodnie z zasadą: 

 bardzo dobry (5,0) - końcowy wynik studiów nie niższy niż 4,50 i średnia ocen za studia co 
najmniej 4,00; 

 dobry plus (4,5) - końcowy wynik studiów w przedziale 4,25-4,49 i średnia ocen za studia co 
najmniej 3,75; 

 dobry (4,0) - końcowy wynik studiów w przedziale 3,75-4,24 i średnia ocen za studia co 
najmniej 3,50; 

 dostateczny plus (3,5) - końcowy wynik studiów w przedziale 3,50-3,74 i średnia ocen za 
studia co najmniej 3,25; 

 dostateczny (3,0) - w pozostałych przypadkach. 

9. Wynik egzaminu dyplomowego, bezpośrednio po jego zakończeniu, ogłasza dyplomantowi 
przewodniczący Komisji w obecności jej członków. 

10. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego 
nieprzystąpienia do tego egzaminu w wyznaczonym terminie Prodziekan wyznacza drugi termin 
egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może się odbyć wcześniej niż po miesiącu od 
daty pierwszego egzaminu i nie później niż po upływie trzech miesięcy. W przypadku 
negatywnego wyniku egzaminu w drugim terminie, Prodziekan skreśla studenta z listy 
studentów. 

11. W pozostałych przypadkach nie ujętych niniejszym regulaminem obowiązuje Regulamin Studiów 
w SGGW. 


