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Załącznik  

do Uchwały XXIV-31.12/19 

 Senatu UMCS 

 

 

Zasady obliczania ostatecznego wyniku studiów 

kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Artystycznym 

 

1. Studia kończy złożenie egzaminu dyplomowego z pozytywnym wynikiem. 

2. Do dyplomu wpisuje się ostateczny wynik studiów będący średnią ocen ustaloną zgodnie                            

z następującymi współczynnikami wagi:  

 

2.1 na kierunkach studiów w dyscyplinie wiodącej sztuki muzyczne: 

 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia pierwszego stopnia,  

 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia drugiego stopnia,  

 jazz i muzyka estradowa, studia pierwszego stopnia,  

 

  

 

OCENY SKŁADOWE WYNIKU 

STUDIÓW 

WAGA OCEN SKŁADOWYCH DO OBLICZANIA 

WYNIKU STUDIÓW  
edukacja artystyczna 

w zakresie sztuki 

muzycznej 

pierwszego stopnia 

edukacja artystyczna 

w zakresie sztuki 

muzycznej 

drugiego stopnia 

jazz i muzyka 

estradowa 

pierwszego 

stopnia 

1 średnia ocen ze studiów 3 3 3 

2 ocena dyplomu artystycznego  4 4 5 

3 ocena pracy dyplomowej pisemnej  

przez opiekuna i recenzenta 
1 1 1 

4 ocena egzaminu pracy dyplomowej pisemnej 2 2 1 

 

 

2.2 na kierunkach studiów w dyscyplinie wiodącej sztuki plastyczne: 

 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia,  

 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia drugiego stopnia,  

 grafika, studia jednolite magisterskie, 

 malarstwo, studia jednolite magisterskie.  

 

                      OCENY SKŁADOWE WYNIKU STUDIÓW   WAGA OCEN 

SKŁADOWYCH 

1 średnia ocena ze studiów  3 

2 ocena pracy dyplomowej pisemnej przez opiekuna i recenzenta 1 

3 ocena egzaminu pracy dyplomowej pisemnej przez Komisję pracy pisemnej 1 

4 ocena dyplomu artystycznego przez opiekuna i recenzenta 1 

5 ocena dyplomu artystycznego oraz egzaminu dyplomowego przez Komisję 

dyplomową (w przypadku dyplomu z aneksem:  dyplom główny waga 3 plus aneks 

waga 1) 

4 

 

 

 

2.3 na kierunku studiów grafika/Graphic Arts w dyscyplinie wiodącej sztuki plastyczne 

zatwierdzonym do realizacji w dwóch ścieżkach językowych – w języku polskim i języku 

angielskim, studia drugiego stopnia: 

 
 

OCENY SKŁADOWE WYNIKU STUDIÓW 
WAGA OCEN 

SKŁADOWYCH 

1 średnia ocena ze studiów  3 



2 
 

2 ocena pracy dyplomowej przez opiekuna i recenzenta 1 

3 ocena pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego przez Komisję dyplomową 

(w przypadku dyplomu z aneksem:  dyplom główny waga 4 plus aneks waga 2) 
6 

 

 

3. Ostateczny wynik studiów na wszystkich kierunkach na Wydziale Artystycznym wyrównuje się 

zgodnie z zasadą:  

do 3,20 - dostateczny (3,0),  

od 3,21 do 3,70 - dostateczny plus (3,5), przy średniej ocen ze studiów od 3,26,  

od 3,71 do 4,20 - dobry (4,0), przy średniej ocen ze studiów od 3,51,  

od 4,21 do 4,50 - dobry plus (4,5), przy średniej ocen ze studiów od 3,76,  

od 4,51 - bardzo dobry (5,0), przy średniej ocen ze studiów od 4,19.  

 

4. Wyrównanie dotyczy tylko wpisu do dyplomu. We wszystkich innych zaświadczeniach podaje się 

dokładny  ostateczny wynik studiów, obliczony według zasady określonej powyżej. 


