
Uchwała nr 17/2015 

Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 lutego 2015r. 

w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz 

wymagań stawianych pracom dyplomowym oraz formie egzaminu dyplomowego 

 

Na podstawie § 42 Uchwały Nr 30/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 

kwietnia 2012 r  Rada Wydziału Chemii postanawia co następuje: 

 

§1 

 Kierownicy zespołów badawczych oraz zakładów dydaktycznych zgłaszają Dziekanowi 

tematy prac licencjackich w trybie przewidzianym przez Regulamin Studiów. 

§2 

Prace licencjackie mogą mieć charakter przeglądu literaturowego, pracy eksperymentalnej lub 

obliczeniowej lub zawierać elementy każdej z tych trzech form.  

§3 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest: 

1)  zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk objętych planem studiów oraz  uzyskanie 

liczby punktów ECTS określonej w planie studiów 

2) uzyskanie  pozytywnej oceny za pracę dyplomową 

§4 

Egzamin dyplomowy obejmuje treści programowe realizowane na przedmiotach 

obowiązkowych dla studentów wszystkich specjalności na pierwszym stopniu studiów. 

§5 

Baza pytań obowiązująca w danym roku akademickim zostanie opublikowana na stronach 

internetowych Wydziału Chemii nie później niż do końca października.  

§6 

Egzamin dyplomowy trwa 90 min. i ma formę testu jednokrotnego wyboru.  

§7 

Warunkiem zdania egzaminu dyplomowego jest udzielenie ponad 60% poprawnych 

odpowiedzi z 40 pytań wylosowanych z bazy pytań. 

§8 

Obowiązująca skala ocen z egzaminu dyplomowego: 

0-23 ndst (2.0) 

24-27 dost (3.0) 

28-30 dost+ (3.5) 

31-34 db (4.0) 

35-37 db+ (4.5) 

38-40 bdb (5.0) 

§9 

Student ma prawo do dwukrotnego zdawania egzaminu licencjackiego.  

Deklaracja  ponownego przystąpienia do egzaminu jest składana w dziekanacie w terminie 

trzech dni roboczych od ogłoszenia wyników.  

W przypadku dwukrotnego zdawania egzaminu dyplomowego na dyplomie zostanie 

uwzględniona ocena lepsza.  



§10 

Warunki ukończenia studiów pierwszego stopnia zawarte w uchwale dotyczą studentów, którzy 

rozpoczęli naukę na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2013/2014. 

§11 

 

Traci moc Uchwała nr 48/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

27 czerwca 2013 r. 

 

§12 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 października 2015 r. 

 

 


