Szanowni Państwo
W związku z uwagami zamieszczonymi w raporcie Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji
Akredytacyjnej (sporządzonego na podstawie kontroli przeprowadzonej na kierunku Filozofia) oraz
przepisami wykonawczymi do Regulaminu Studiów (Uchwała RW FiS z dn. 18.03.2009 r.), uprzejmie
proszę pracowników Instytutu Filozofii i Instytutu Socjologii o:
1. staranne wypełnianie wszystkich rubryk w indeksach, kartach zaliczeniowych studenta oraz
protokołach egzaminacyjnych (podpis, data, oceny),
2. wpisywanie ocen, zgodnych z przyjętymi zasadami na UMCS. Regulamin studiów nie
przewiduje ocen z minusem (np.: -3). Prawidłowe oceny: to: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5. (słownie: ndst.;
dst.; dst. plus; dobry; dobry plus; b. dobry). W przypadku wybitnych prac dyplomowych,
promotor może wystąpić z wnioskiem do Dziekana o wydanie absolwentowi dyplomu uznania,
3. wypełnianie formularza recenzji prac dyplomowych za pomocą komputera; daty recenzji
muszą być wcześniejsze w stosunku do daty egzaminu dyplomowego,
4. wypełnianie indeksu przez promotora pracy dyplomowej i przewodniczącego komisji
egzaminacyjnej według następujących zasad:
a) pierwszą (górną) część wypełnia promotor wpisując: imię i nazwisko studenta, rodzaj pracy
(licencjacka/magisterska), temat, ocenę (ocena z recenzji promotora), datę (jest to data
przyjęcia i oceny pracy przez promotora)
b) drugą (dolną) część wypełnia przewodniczący komisji egzaminacyjnej wpisując: rodzaj
egzaminu (licencjacki/magisterski), ocenę obliczoną w następujący sposób:
- w pierwszej kolejności oblicza się średnią z wystawionych ocen za odpowiedzi; przy
obliczeniu średniej, podaje się ją do dwóch miejsc po przecinku; cyfrę trzecią odrzuca się, gdy
jest nią 5 lub mniejsza; gdy cyfrą trzecią jest 6 lub wyższa, zaokrągla się ją w górę do pełnej
dziesiątki; następne cyfry po przecinku odrzuca się.
- ocenę egzaminu dyplomowego oraz pracy dyplomowej ustala się zaokrąglając średnią
z dokładnością do 0,5; w przypadku gdy pierwszą cyfrą po przecinku jest 2 lub 7, a drugą 5
lub wyższa, to ocenę zawyża się – np.: gdy średnia wynosi 3,75, to oceną jest 4,0.
Na egzaminie dyplomowym studentowi należy zadać minimum trzy pytania, z czego
przynajmniej jedno powinno dotyczyć bronionej pracy. Szczegółowe zasady zakresu
tematycznego egzaminu dyplomowego ustalają Instytuty.
Wykładowcy prowadzący ćwiczenia i konwersatoria zobowiązani są do wystawiania ocen
i sporządzania protokołów (druki do pobrania w dziekanacie).
Nauczyciele akademiccy prowadzący wykłady, w przypadku gdy zajęcia kończą się zaliczeniem
z oceną, również wypełniają protokół. W indeksie i karcie okresowych osiągnięć, w rubryce –
WYKŁAD, powinna być wpisana ocena.
Nauczyciele akademiccy prowadzący wykład, który kończy się egzaminem, wypełniają protokół tylko
z egzaminu (tak jak było to robione dotychczas). W indeksie i karcie okresowych osiągnięć w rubryce
– WYKŁAD, powinno być wpisane zal.
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