
Zarządzenie Dziekana 
 

©Dziekan, WSIZ, Bielsko-Biała, 6 lipca 2021r. Strona 1 

 

Zarządzenie Dziekana Wydziału Informatyki 

z dnia 6 lipca 2021r 

w sprawie 

„nowelizacji procedury realizacji egzaminu inżynierskiego" 

 

 

1. Podstawą prawną niniejszego zarządzenia są: 

a.  Ustawa „prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 20 lipca 2018 r. (z 

późniejszymi zmianami); 

b. Statut WSIZ; 

c. Regulamin Studiów WSIZ z dnia 26 kwietnia 2019r z późn.zm. 

2. Zgodnie z zapisami Regulaminu Studiów warunkiem dopuszczenia dyplomanta do 

obrony pracy dyplomowej jest uprzednie zdanie egzaminu inżynierskiego. 

3. Egzamin inżynierski ma postać pisemną i obejmuje zakresem wiedzę, umiejętności i 

kompetencje inżynierskie zdobyte w trakcie 7 semestralnych studiów na kierunku 

„Informatyka”.  

4. Dziekan dopuszcza do egzaminu inżynierskiego dyplomanta, który spełnił wszystkie 

wymogi związane z procesem dyplomowania w WSIZ, w tym: 

a. zaliczył w terminach sesji wszystkie przedmioty objęte Planem Studiów; 

b. wywiązał się z zobowiązań wynikających z zapisów umowy o studiowaniu; 

c. złożył w Dziekanacie WSIZ Pracę Dyplomową, spełniającą wymogi formalne 

i  pozytywnie ocenioną przez Promotora oraz Recenzenta; 

d. Zaliczył praktykę zawodową oraz wdrożył wyniki swojej Pracy Dyplomowej. 

5. Egzamin inżynierski jest egzaminem testowym, zdawanym indywidualnie w terminie 

wyznaczonym przez Dziekana WSIZ. 

6. Egzamin inżynierski powinien być zorganizowany i jest przeprowadzany przy 

bezpośrednim udziale dyplomanta i Przewodniczącego Komisji Dyplomowej, którym 

jest Dziekan WSIZ lub osoba wskazana przez Dziekana. 

7. Dyplomant loguje się za pośrednictwem indywidualnych danych (loginu i hasła) na 

platformę egzaminacyjną WSIZ i rozpoczyna test, który losuje pytania z wszystkich 

obszarów wiedzy siedmiosemestralnych studiów inżynierskich. Wynik egzaminu 

inżynierskiego podawany jest dyplomantowi automatycznie po zakończeniu testu. 

8. Ocena z egzaminu inżynierskiego ma wpływ w 25% na ostateczną ocenę na dyplomie 

inżyniera informatyka. 

9. Sprawy nie ujęte w niniejszym Zarządzeniu rozstrzyga Dziekan. Odwołania od decyzji 

Dziekana rozpatruje Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie przestają 

obowiązywać wcześniejsze akty prawne dotyczące egzaminu inżynierskiego. 

 

Dziekan Wydziału Informatyki 

 

Dr n.t. Monika Marecka 

Profesor WSIZ 

Bielsko-Biała, dnia 6 lipca 2021r. 

 


