
Załącznik nr 1 
do zarządzenia nr 35/20 
Rektora-Komendanta SGSP 
z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

 
SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności (WIBiOL) 
Symbol studiów: ……………………………………………………………………………… 
Poziom studiów: ……………………………………………………………………………… 
Forma studiów: ………………………………………………………………………………… 
Kierunek studiów: …………………………………………………………………………….. 
Zakres studiów: ………………………………………………………………………………… 
Dyscyplina wiodąca: ………………………………………………………….……………… 

PROTOKÓŁ 
EGZAMINU DYPLOMOWEGO 
w dniu ……………………………… 

Pan/ Pani ……………………………………………………………………………………………… 

Numer albumu: ………………………………………………………………………………………… 

W dniu …………………………………………… złożył/ złożyła egzamin dyplomowy przed Komisją 

Egzaminacyjną w składzie: 

……………………………………………………………………………………… - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej 

Członkowie Komisji Egzaminacyjnej: 

1. ……………………………………………………………………………………… - Promotor pracy dyplomowej 

2. ……………………………………………………………………………………… - Recenzent pracy dyplomowej 

3. ……………………………………………………………………………………… - Nauczyciel akademicki wyznaczony 

przez Dziekana WIBiOL 

Tytuł pracy dyplomowej: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ocena pracy dyplomowej: …………………………………………………………………………………………………. 

Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w okresie studiów: ………………………………………………… 

Przebieg egzaminu dyplomowego: 

1. Syntetyczna prezentacja pracy dyplomowej: 

Ocena: ……………………………………………………………………………………… 

2. Udzielanie odpowiedzi na pytania z zakresu pracy dyplomowej: 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………? 

Ocena: ……………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………? 

Ocena: ……………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………? 

Ocena: ……………………………………………………………………………………… 



 
3. Udzielanie odpowiedzi na pytania z zakresu studiów: 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………? 

Ocena: ……………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………? 
Ocena: ……………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………? 
Ocena: ……………………………………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………? 
Ocena: ……………………………………………………………………………………… 

 
Średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych na egzaminie dyplomowym: ………………………………… 
Ocena z egzaminu dyplomowego: ………………………………………………………… 

Średnia stanowiąca ostateczny wynik studiów: ……………………………………………… 
Ostateczny wynik studiów (ocena): …………………………………………………………………………………… 
 
Uzyskany tytuł zawodowy: ………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………… 
czytelny podpis Przewodniczącego Komisji 

Egzaminacyjnej 

Członkowie Komisji Egzaminacyjnej: 

1. …………………………………………………………… 
czytelny podpis 

2. …………………………………………………………… 
czytelny podpis 

3. ………………………………………………………… 
czytelny podpis 



INSTRUKCJA 
do sporządzania protokołu egzaminu dyplomowego 

do załącznika nr 1 
 
 

(protokół egzaminu dyplomowego ustnego z pracą dyplomową, 
w tym w formie doniesienia technicznego) 

 
 

Część 1. 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza instrukcja zawiera ustalenia pozwalające na prawidłowe sporządzanie protokołów egzaminów 
dyplomowych przeprowadzanych na studiach organizowanych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa 
i Ochrony Ludności (WIBiOL), o których mowa w § 2 ust. 1 zarządzenia nr     /20 Rektora-Komendanta Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej z dnia      kwietnia 2020 r. w sprawie dokumentowania przebiegu egzaminów 
dyplomowych organizowanych w formie egzaminu ustnego na WIBiOL. 

2. Protokół egzaminu dyplomowego, o którym mowa w niniejszym załączniku, jest protokołem sporządzanym 
osobno dla każdego ze studentów, którzy zostali zobowiązani do przygotowania pracy dyplomowej, 
a następnie przystąpili do złożenia egzaminu dyplomowego w formie ustnej. 

3. Protokół egzaminu dyplomowego sporządza się z zastosowaniem komputera, z wyłączeniem miejsc 
zaznaczonych w instrukcji, poprzez wypełnienie tekstem luk oznaczonych kropkami. 

Część 2. 
Zasady sporządzania protokołu 

1. Wypełnianie informacji na temat studiów: 
1) Indywidualny symbol studiów przyjęty w SGSP dla danego rocznika studiów; 
2) Poziom studiów: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia; 
3) Forma studiów: studia stacjonarne lub studia niestacjonarne; 
4) Kierunek studiów: zgodnie z nazwą kierunku studiów określoną w programie studiów, w oparciu o który 

są organizowane studia na danym poziomie i w danej formie; 
5) Zakres studiów: zgodnie z nazwami modułów określonymi w programie studiów, w oparciu o które są 

organizowane studia na danym kierunku, poziomie i w danej formie; 
6) Dyscyplina wiodąca: dyscyplina naukowa właściwa dla danego kierunku studiów, a w przypadku opisania 

kierunku studiów przez więcej niż jedną dyscyplinę naukową – dyscyplina wiodąca, zgodnie 
z programem studiów, w oparciu o który są organizowane studia na danym kierunku, poziomie i w danej 
formie. 

2. W tytule protokołu należy dopisać datę dnia, w którym był składany egzamin dyplomowy przez studenta 
w formacie: dzień oznaczony cyfrą arabską, miesiąc zapisany słownie, rok oznaczony cyframi arabskimi. 

3. W wierszu rozpoczynającym się od „Pan/ Pani” należy wpisać imiona i nazwisko studenta, który składa 
egzamin dyplomowy. 

4. W wierszu rozpoczynającym się od „Numer albumu” należy wpisać numer albumu studenta, który składa 
egzamin dyplomowy. 

5. W wierszu rozpoczynającym się od „W dniu ……. złożył/ złożyła egzamin dyplomowy (…)” należy wpisać 
odpowiednio datę w formacie takim jak określono w punkcie 2-gim niniejszej instrukcji. 

6. W wierszu „……… – Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej” należy wpisać imiona i nazwisko osoby pełniącej 
funkcję przewodniczącego tejże komisji, poprzedzone jej tytułem naukowym lub stopniem naukowym i/ lub 
tytułem zawodowym, a w przypadku osoby, która jest funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej (PSP) 
także stopniem służbowym. 
W przypadku, kiedy dziekana lub prodziekana wskazanego do przewodniczenia komisji egzaminacyjnej na 
egzaminie dyplomowym zastępuje inny nauczyciel akademicki wyznaczony, zgodnie z zasadami przyjętymi w 
odrębnych uregulowaniach wewnętrznych SGSP należy wpisać dane nauczyciela akademickiego 
wyznaczonego do zastępowania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, którzy faktycznie bierze udział 
w egzaminie dyplomowym. 



7. Pod wierszem „Członkowie Komisji Egzaminacyjnej”, w punkcie 1. ……… - Promotor pracy dyplomowej” 
należy wpisać dane osoby pełniącej funkcję promotora odpowiednio w zakresie takim jak określono  
w punkcie 6-tym niniejszej instrukcji. 

8. Pod wierszem „Członkowie Komisji Egzaminacyjnej”, w punkcie 2. ……… - Recenzent pracy dyplomowej” 
należy wpisać dane osoby pełniącej funkcję recenzenta odpowiednio w zakresie takim jak określono 
w punkcie 6-tym niniejszej instrukcji. 
W przypadku, kiedy dziekan WIBiOL skorzysta z prawa określonego w § 55 ust. 4 Regulaminu studiów 
w SGSP, pozwalającego na rozszerzenie składu komisji egzaminacyjnej o kolejnych recenzentów pracy 
dyplomowej, w sytuacji kiedy pierwszy z wyznaczonych recenzentów ocenił pracę dyplomową przygotowaną 
przez studenta negatywnie, w protokole należy dołożyć kolejny wiersz, i tym samym kolejny punkt ……… -   
Recenzent pracy dyplomowej. W wierszu tym analogicznie jak w wierszu go poprzedzającym należy 
wprowadzić dane osoby pełniącej funkcje recenzenta odpowiednio w zakresie takim jak określono 
w punkcie 6-tym niniejszej instrukcji. 

9. Pod wierszem „Członkowie Komisji Egzaminacyjnej”, wpisuje się punkt 3. ……… - Nauczyciel akademicki 
wyznaczony przez Dziekana WiBiOL lub punkt 4. – w przypadku rozszerzenia składu komisji egzaminacyjnej 
o innych nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGSP. Dziekan WIBiOL dodatkowo – co określono 
odrębnym zarządzeniu Rektora-Komendanta –  musi uzyskać akceptację Rektora-Komendanta na włączenie 
do składu komisji egzaminacyjnej nauczycieli akademickich spoza WIBiOL. 
Powyższy punkt należy wypełnić danymi nauczyciela akademickiego włączonego do komisji egzaminacyjnej 
odpowiednio w zakresie określonym w punkcie 6-tym niniejszej instrukcji. 
W sytuacji, kiedy dziekan WIBiOL nie zdecyduje się na rozszerzenie składu komisji egzaminacyjnej niniejszy 
punkt w protokole usuwa się. 

10. W wierszu „Tytuł pracy dyplomowej” wpisuje się tytuł pracy dyplomowej w brzmieniu zgodnym z tytułem 
wskazanym w pozostałej dokumentacji dotyczącej złożenia pracy dyplomowej, o której mowa w § 61 ust. 3 
Regulaminu studiów w SGSP. W przypadku uznania za pracę dyplomową dokonania technicznego, o którym 
mowa w § 58 ust. 7 Regulaminu studiów SGSP, tytuł tego dokonania należy poprzedzić określeniem 
„dokonanie techniczne”. 

11. W wierszu „Ocena pracy dyplomowej” należy wpisać ostateczną ocenę pracy dyplomowej obliczoną zgodnie 
z zapisem zamieszczonym w § 65 Regulaminu studiów w SGSP, a zatem będącą średnią arytmetyczną oceny 
wystawionej przez promotora i recenzenta lub promotora i recenzentów, jeżeli powołano więcej niż jednego 
recenzenta. Średnią tę należy zaokrąglić do części setnych. W przypadku decyzji dziekana o wykonaniu 
dodatkowej recenzji pracy dyplomowej należy również zastosować zapis zamieszczony w § 63 ust. 5 
Regulaminu studiów w SGSP, który nakazuje wyliczenie oceny z recenzji pracy dyplomowej jako średniej 
arytmetycznej ocen ze wszystkich zleconych recenzji, z dokładnością do części setnych. 
Ocenę z pracy dyplomowej ustaloną z dokładnością do części setnych należy przełożyć na ocenę pracy 
dyplomowej z zastosowaniem skali ocen i wykorzystując zasadę oceniania przyjętą w § 66 ust. 2 Regulaminu 
studiów SGSP. W protokole ocenę z pracy dyplomowej należy wpisać słownie. 

12. W wierszu „Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w okresie studiów” należy wpisać średnią arytmetyczną 
ocen uzyskanych przez studenta w okresie studiów, obliczoną zgodnie z § 44 ust. 6 Regulaminu studiów w 
SGSP, a zatem ustaloną z końcowych ocen z przedmiotów uwzględnionych przy obliczaniu średniej ocen ze 
wszystkich etapów studiów. 

13. W części protokołu „Przebieg egzaminu dyplomowego”: 
1) w punkcie 1. Syntetyczna prezentacja pracy dyplomowej należy wpisać słownie ocenę ze skali ocen  

przyjętych w § 43 ust. 1 Regulaminu studiów w SGSP. 
2) w punkcie 2. Udzielanie odpowiedzi na pytania z zakresu pracy dyplomowej należy w kolejnych 

podpunktach, w miejscu kropek, zapisać pytania (ważne: pytania, natomiast nie zdania oznajmujące 
określające zagadnienia, które ma omówić student oraz nie polecenia w trybie rozkazującym) zadane 
studentowi przez członków komisji egzaminacyjnej. Zgodnie z § 55 ust. 6 pkt 2 Regulaminu studiów 
w SGSP student musi udzielić odpowiedzi na co najmniej 2 pytania z zakresu pracy dyplomowej, zadane 
przez członków komisji egzaminacyjnej. Komisja egzaminacyjna dokonuje oceny każdej z odpowiedzi 
udzielonej przez studenta, a następnie wpisuje do protokołu słownie ocenę ze skali ocen przyjętej w § 43 
ust. 1 Regulaminu studiów w SGSP. 



 
 

3) w punkcie 3. Udzielanie odpowiedzi na pytania z zakresu studiów należy w kolejnych podpunktach, 
w miejscu kropek, zapisać pytania (ważne: pytania, natomiast nie zdania oznajmujące określające 
zagadnienia, które ma omówić student oraz nie polecenia w trybie rozkazującym) zadane studentowi. 
Zgodnie z § 55 ust. 6 pkt 3 Regulaminu studiów w SGSP student udziela odpowiedzi na pytania wylosowane 
przez niego z puli pytań egzaminacyjnych przygotowanych przez komisję egzaminacyjną. Ponadto musi on 
udzielić odpowiedzi na co najmniej 3 pytania z zakresu studiów. 
Komisja egzaminacyjna dokonuje oceny każdej z odpowiedzi udzielonej przez studenta, a następnie 
wpisuje do protokołu słownie ocenę ze skali przyjętej w § 43 ust. 1 Regulaminu studiów w SGSP. 

14.  W wierszu „Średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych na egzaminie dyplomowym” należy wyliczyć średnią 
arytmetyczną, z dokładnością do części setnych, ze wszystkich ocen uzyskanych przez studenta, wpisanych w 
protokole w jego części, o której mowa w punkcie 13-tym niniejszej instrukcji. 

15. W wierszu „Ocena z egzaminu dyplomowego” należy wpisać słownie ocenę ustaloną w oparciu o średnią 
arytmetyczną, o której mowa w punkcie 14-tym niniejszej instrukcji, określoną z dokładnością do części 
setnych, wykorzystując zasadę oceniania i skalę ocen przyjęte w § 66 ust. 1 pkt 1 i w § 66 ust. 2 Regulaminu 
studiów SGSP. 

16. W wierszu „Średnia stanowiąca ostateczny wynik studiów” należy wpisać średnią stanowiącą ustalony wynik 
studiów, obliczony zgodnie ze wzorem określonym w § 67 ust. 2 Regulaminu studiów w SGSP, czyli: 
0,6 х A + 0,25 х B + 0,15 х C, gdzie: A oznacza średnią ocen uzyskanych w okresie studiów, o której mowa 
w punkcie 12-tym niniejszej instrukcji (w Regulaminie studiów w SGSP ocena ta została nazwana ostateczną 
średnią ocen z przebiegu studiów), B oznacza ocenę z pracy dyplomowej, o której mowa w punkcie 11-tym 
niniejszej instrukcji (w Regulaminie studiów w SGSP ocena ta została nazwana oceną ostateczną z pracy 
dyplomowej), C oznacza ocenę z egzaminu dyplomowego, o której mowa w punkcie 15-tym niniejszej 
instrukcji (w Regulaminie studiów w SGSP ocena ta nazwana została ostatecznym wynikiem z egzaminu 
dyplomowego). 

17. W wierszu „Ostateczny wynik studiów (ocena)” należy wpisać słownie ocenę ustaloną w oparciu o średnią 
obliczoną zgodnie z zasadą określoną w punkcie 16-tym niniejszej instrukcji, zgodną ze skalą ocen przyjętą 
w § 67 ust. 4 Regulaminu studiów w SGSP. 

18.  W wierszu „Uzyskany tytuł zawodowy” należy wpisać nazwę tytułu uzyskanego przez studenta, 
wynikającego z poziomu i kierunku studiów, które odbywał student w SGSP. 
Nazwy tytułów zawodowych muszą być zgodne z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), a w przypadku nadawania tytułów 
równorzędnych z § 29 i § 30 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 
r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z póżn. zm.). 

19. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej – w części protokołu pomiędzy wierszem, o którym mowa 
w punkcie 18-tym niniejszej instrukcji a czytelnymi podpisami przewodniczącego i członków komisji 
egzaminacyjnej – może nanosić odręcznie bądź elektronicznie adnotacje dotyczące przebiegu egzaminu 
dyplomowego, w tym wpisy do protokołu wymagane zapisami w aktach prawa wewnętrznego 
obowiązującego w SGSP. Adnotacje odręczne należy nanosić z wykorzystaniem niebieskiego tuszu. 

20. Podpisy przewodniczącego komisji egzaminacyjnej oraz członków komisji egzaminacyjnej zamieszczone pod 
protokołem, w miejscach wskazanych, muszą być czytelne oraz naniesione z wykorzystaniem niebieskiego 
tuszu. 

21. W protokole należy zachować styl numerowania poszczególnych stron określony we wzorze. 
22. Sporządzając protokół, a następnie drukując go, nie należy do niego załączać niniejszej instrukcji. 


