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PODSTAWA PRAWNA
Realizacja egzaminu komisyjnego z przedmiotu na studiach w Wydziale
Mechanicznym odbywa si na podstawie §39 Regulamin Studiów Wy szych w
Wojskowej Akademii Technicznej stanowi cego za cznik do uchwa y Senatu nr
29/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

I. TRYB SK ADANIA WNIOSKU O EGZAMIN KOMISYJNY
Zgodnie z §39 ust. 1 – 2 Regulaminu Studiów Wy szych w WAT:
1.

Student, który zg asza zastrze enia dotycz ce sposobu przeprowadzenia lub
ocenienia egzaminu, zaliczenia modu u, zaliczenia poszczególnych form jego
realizacji mo e, w terminie siedmiu dni od daty wpisania oceny tego
egzaminu lub zaliczenia do informatycznego systemu obs ugi studiów, z
pisemny wniosek do dziekana o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego, z
zastrze eniem ust. 7. Egzamin komisyjny ma charakter nadzwyczajny i nie
mo e by traktowany jako dodatkowy, kolejny termin egzaminu. Wniosek o
jego zarz dzenie wymaga nale ytego uzasadnienia.

2.

Dziekan mo e zarz dzi egzamin komisyjny z w asnej inicjatywy.

Pisemny wniosek do dziekana o egzamin komisyjny sk ada w dziekanacie:
- student na druku – za cznik 1
- nauczyciel akademicki na druku za cznik 2

II. KOMISJA EGZAMINU KOMISYJNEGO
Zgodnie z §39 ust. 3 i 4 Regulaminu Studiów Wy szych w WAT:
3.

Komisj do przeprowadzenia egzaminu komisyjnego powo uje dziekan w
terminie do dwóch tygodni od daty wp yni cia wniosku. W sk ad komisji
wchodz : dziekan lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodnicz cy
komisji, osoba uprzednio oceniaj ca studenta (w przypadku jej nieobecno ci
dziekan wyznacza inn
osob ) oraz nauczyciel akademicki b
cy
specjalist z ocenianego modu u (lub modu u pokrewnego). Dziekan mo e
czy w sk ad komisji opiekuna roku, grupy lub specjalno ci. Je eli osob
uprzednio oceniaj
studenta by dziekan, to przewodnicz cego komisji
wyznacza rektor. Komisji nie mo e przewodniczy osoba uprzednio
oceniaj ca studenta.

4.

Na wniosek studenta egzamin komisyjny mo e by przeprowadzony w
obecno ci wskazanego przez studenta nauczyciela akademickiego wydzia u
lub przedstawiciela samorz du studentów.
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III. ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KOMISYJNEGO
Zgodnie z §39 ust. 5 Regulaminu Studiów Wy szych w WAT„Szczegó owe zasady
przeprowadzania egzaminu komisyjnego ustala dziekan”
1. Przed rozpocz ciem egzaminu komisji musz by przedstawione nast puj ce
dokumenty:
a) przez studenta;
Legitymacje studencka ELS
b) z dziekanatu;
karta przebiegu studiów z USOS
druk protoko u egzaminu komisyjnego, wype niony w cz ci dotycz cej
dopuszczenia do egzaminu - za cznik 2
c) przez specjalistów z przedmiotu wchodz cych w sk ad komisji:
3 zestawy pyta .
2. Egzamin komisyjny przeprowadzany jest na jawnym posiedzeniu i jest egzaminem
ustnym lub pisemnym.
3. Student na egzaminie komisyjnym udziela odpowiedzi na pytania wylosowane
spo ród zestawów pyta przygotowanych na egzamin.
4. Zestawy o których mowa w pkt. 1c powinny dotyczy zagadnie wchodz cych w
zakres przedmiotu oraz winny by przygotowane wspólnie przez dwóch
specjalistów uczestnicz cych w egzaminie komisyjnym:
osoby uprzednio oceniaj cej studenta,
nauczyciela akademickiego b
cego specjalist z przedmiotu.
5. Przewodnicz cy komisji mo e udzieli studentowi do 15 minut czasu, w celu
przygotowania odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.
czny czas trwania
egzaminu komisyjnego w zasadzie nie powinien przekracza 60 minut.
6. Ustalenie oceny z egzaminu komisyjnego odbywa si
komisji.

na niejawnym posiedzeniu

7. Podczas oceniania egzaminu komisyjnego cz onkowie komisji wystawiaj oceny z
zastosowaniem skali podanej w § 31 ust. 1 Regulaminu Studiów Wy szych w WAT.
8. Ocena z egzaminu komisyjnego ustalana jest na podstawie redniej arytmetycznej
ocen wystawionych przez poszczególnych cz onków komisji, wyliczona z
dok adno ci do trzech miejsc po przecinku i zaokr glona do drugiego miejsca po
przecinku, zgodnie z zasad :
1) 4,70 - 5,00
- bardzo dobry;
2) 4,26 - 4,69
- dobry plus;
3) 3,76 - 4,25
- dobry;
4) 3,26 - 3,75
- dostateczny plus;
5) 2,67 - 3,25
- dostateczny;
6) poni ej 2,67 lub gdy wi kszo
cz onków komisji wystawi a z egzaminu
komisyjnego ocen 2 - niedostateczny.
9. Po zako czeniu egzaminu komisja sporz dza protokó zgodnie z za cznikiem 2.
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10. Przewodnicz cego komisji podaje do wiadomo ci studentowi w tym samym dniu
ocen z egzaminu komisyjnego, w którym odby si egzamin komisyjny.

IV. OSTATECZNE USTALENIA
1. Zgodnie z §39 ust. 6 Regulaminu Studiów Wy szych w WAT 6 „Ocena
wystawiona na egzaminie komisyjnym jest ostateczna.
2. Przewodnicz cy komisji wpisuje ocen z egzaminu komisyjnego do dokumentów
przebiegu studiów:
- protoko u zaliczenia przedmiotu,
- do systemu USOS.
3. Student, który z egzaminu komisyjnego otrzyma ocen niedostateczn , mo e, o ile
spe ni warunki okre lone w § 40 ust. 7, wykorzysta przys uguj ce mu terminy
poprawkowe, powtarza ten modu , semestr lub rok studiów. Decyzj w tej sprawie
podejmuje dziekan na pisemny wniosek studenta. Zapisy § 34 ust. 7 stosuje si
odpowiednio.
4. Dziekan, w stosunku do studenta, który z egzaminu komisyjnego uzyska ocen

niedostateczn i nie spe nia warunków okre lonych w § 40 ust 7 Regulaminu
Studiów Wy szych w WAT podejmuje decyzj o skre leniu go z listy
studentów.

V. ZA ACZNIKI

1.

Za cznik 1 . Wniosek studenta o egzamin komisyjny.

2.

Za cznik 2 . Protokó z egzaminu komisyjnego.
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Za cznik 1 . Wniosek studenta o egzamin komisyjny

Warszawa, dn.
imi i nazwisko studenta

Nr albumu

Grupa szkolna

telefon

DZIEKAN
WYDZIA U MECHANICZNEGO WAT
w miejscu

WNIOSEK

Zwracam si
z przedmiotu

z wnioskiem o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego

.................................................................................................................................................

........................................

w zakresie

* z ..............** semestru/ roku studiów.

Uzasadnienie:
.......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

asnor czny podpis studenta

______________________________________________________
* forma zaliczenia (egzaminu, zaliczenia przedmiotu, wiczenia audytoryjnego, wiczenia laboratoryjnego)

**

numer semestru/ roku studiów
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Za cznik 2 . Protokó z egzaminu komisyjnego
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
WYDZIA MECHANICZNY

PROTOKÓ
z posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej
z egzaminu komisyjnego z przedmiotu
„...............................................................................................................................”

Komisja w sk adzie:
przewodnicz cy:
cz onkowie:

powo ana Decyzj Dziekana Wydzia u Mechanicznego Nr ........ z dnia
................... przeprowadzi a na Wydziale Mechanicznym w dniu ........... 20...... roku
egzamin komisyjny z przedmiotu „....................................................................................”
w zakresie:
/forma zaliczenia */

/semestr studiów/

/rok studiów/

/forma zaliczenia * /

/semestr studiów/

/rok studiów/

-

dla studenta studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych **
...........................................................................................................................................
/ imi i nazwisko studenta, imi ojca , nr albumu/

W wyniku przeprowadzonego egzaminu wy ej wymieniony / wymieniona**
student/studentka** uzyska /uzyska a** ocen
/forma zaliczenia */

/ocena - liczbowo/

/ocena - s ownie/

/forma zaliczenia * /

/ocena - liczbowo/

/ocena - s ownie/

-

Za cznik do protoko u:
Tre pyta oraz odpowiedzi studentów.
Podpisy komisji :

___________________________________
*
forma zaliczenia (egzaminu, zaliczenia przedmiotu, wiczenia audytoryjnego, wiczenia laboratoryjnego)

**

niepotrzebne skre li
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