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REGULAMIN DOTYCZĄCY EGZAMINU LICENCJACKIEGO  

ORAZ LICENCJACKIEGO EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

Część I 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO 

§ 1 

Egzamin licencjacki odbywa się przed Komisją powołaną przez Dziekana. W skład komisji 
wchodzą: Przewodniczący, Promotor pracy licencjackiej oraz jej Recenzent. W przypadku 
nieobecności Promotora pracy licencjackiej lub Recenzenta, jego funkcję przejmuje 
Przewodniczący Komisji. Przewodniczącym Komisji może być Dziekan lub wyznaczony przez 
Dziekana nauczyciel akademicki ze stopniem co najmniej doktora. 

§ 2 

Promotor pracy licencjackiej nie powinien przyjmować więcej niż 3 studentów rocznie na 
seminarium licencjackie. Na większą liczbę licencjatów Promotor musi uzyskać zgodę 
Dziekana. 

§ 3 

Wyboru recenzenta pracy dokonuje Dziekan spośród kandydatów przedstawionych przez 
Promotora pracy licencjackiej lub samodzielnie.  

§ 4 

Ocena pracy licencjackiej, raport z badania antyplagiatowego i ocena recenzenta powinny 
wpłynąć do Dziekanatu WSTS co najmniej 2 dni przed wyznaczonym terminem, zgodnie z 
harmonogramem egzaminu licencjackiego. W przypadku niedostarczenia wyżej 
wymienionych dokumentów w powyższym terminie student nie zostanie dopuszczony do 
obrony pracy licencjackiej. 

§ 5 

Egzamin licencjacki polega na: 

1. przedstawieniu przez Promotora i Recenzenta ocen pracy licencjackiej; 

2. udzieleniu przez studenta ustnej odpowiedzi na 3 pytania, sprawdzające osiągnięcie przez 
studentów efektów uczenia się objętych programem studiów I stopnia.  

3. Egzamin licencjacki obejmuje wiedzę: 

1) wyznaczoną przez promotora i recenzenta, w obszarze problematyki pracy, 

2) wyznaczoną przez opiekuna specjalizacji realizowanej przez studenta (zestaw 

zagadnień z zakresu specjalizacji). Losowanie pytania odbywa się poprzez wskazanie przez 

studenta jednego numeru od 1 do 10 z bazy pytań specjalizacyjnych przygotowanej na ww. 

egzamin. 

§ 6 

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny z egzaminu licencjackiego jest uzyskanie co 
najmniej oceny dostatecznej z pracy licencjackiej oraz z odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. 
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§ 7 

1. Ocenę egzaminu dyplomowego licencjackiego (ostateczny wynik studiów) stanowi: średnia 
arytmetyczna, wyliczona ze średniej arytmetycznej ocen z przebiegu całości studiów, oceny 
uzyskanej za odpowiedzi udzielone przez studenta na pytania sprawdzające podczas egzaminu 
licencjackiego oraz oceny pracy licencjackiej.  

2. Oceny są udokumentowane w protokole egzaminu licencjackiego. 

§ 8 

Dokumentacja egzaminu dyplomowego obejmuje: 

1. Potwierdzenie zapoznania się z zasadami egzaminu licencjackiego. 

2. Oświadczenie autora pracy i promotora. 

3. Raport z badania antyplagiatowego. 

4. 1 egzemplarz oprawionej pracy licencjackiej. 

5. Ocenę dokonaną przez Promotora pracy licencjackiej. 

6. Ocenę dokonaną przez Recenzenta pracy licencjackiej. 

7. Bazę ponumerowanych pytań na egzamin licencjacki  (pula pytań z zakresu specjalizacji). 

8. Zbiorczy protokół z egzaminu licencjackiego. 

 

Część II 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG LICENCJACKIEGO EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

§ 9 

1. Na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Art. 76. 1.) 
student może w miejsce pracy licencjackiej przystąpić do egzaminu dyplomowego.                         
W zestawieniu zagadnień egzaminacyjnych 60% z nich posiada specyfikę kierunkową i 40% 
specyfikę specjalizacyjną (zgodnie z realizowaną specjalizacją wybraną przez studenta).   

2. Licencjacki egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją powołaną przez Dziekana. W 
skład komisji wchodzą: Przewodniczący oraz dwóch członków, w tym jeden będący specjalistą 
z dziedziny specjalizacji studenta (wykładowca przedmiotów specjalizacyjnych). 
Przewodniczącym Komisji może być Dziekan lub wyznaczony przez Dziekana nauczyciel 
akademicki ze stopniem co najmniej doktora. 

 

§ 10  

1. Licencjacki egzamin dyplomowy składa się z dwóch części. W pierwszej student wybiera 4 

pytania z zakresu zagadnień egzaminacyjnych o charakterze kierunkowym, w drugiej części 

student wybiera 2 pytania z zestawu zagadnień egzaminacyjnych z zakresu specjalizacyjnego.  

2. Zagadnienia kierunkowe do licencjackiego egzaminu dyplomowego w Wyższej Szkole 

Teologiczno-Społecznej w Warszawie zawierają: 

1) 8 pytań z Biblistyki; 
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2) 8 pytań z Historii Kościoła; 

3) 8 pytań z Teologii systematycznej (dogmatyka i etyka teologiczna); 

4) 6 pytań z Teologii praktycznej. 

3. Losowanie pytań z puli zagadnień kierunkowych odbywa się poprzez wskazanie przez 

studenta jednego numeru z poszczególnych bloków tematycznych, według zasady: bloki 1,2,3 

– numery od 1 do 8; blok 4 – numery od 1 do 6.  

4. Losowanie pytań z puli zagadnień specjalizacyjnych na ww. egzamin odbywa się poprzez 

wskazanie przez studenta numerów od 1 do 10 z bazy pytań specjalizacyjnych przygotowanej  

 1 do 10. 

5. Licencjacki egzamin dyplomowy zdawany jest w formie ustnej.  

 

§ 11 

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny z Licencjackiego egzaminu dyplomowego jest 
uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej. 

§ 12 

Ocenę Licencjackiego egzaminu dyplomowego (ostateczny wynik studiów) stanowi: średnia 
arytmetyczna wyliczona ze: średniej arytmetycznej ocen z przebiegu całości studiów oraz 
średniej arytmetycznej ocen uzyskanych za odpowiedzi udzielone przez studenta podczas ww. 
egzaminu.  

 

 

 


