
 
  
 
 
 
 

 

UCHWAŁA Nr XXIV – 36.6/20 

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 27 maja 2020 r. 
 

w sprawie zakresu i  formy egzaminu dyplomowego 

na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Pedagogiki  

i Psychologii, kończących studia w roku akademickim 2020/21 na kierunkach: animacja 

kultury– studia pierwszego i drugiego stopnia, pedagogika – studia pierwszego i drugiego 

stopnia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia pierwszego i drugiego stopnia, 

pedagogika specjalna – studia pierwszego i drugiego stopnia, praca socjalna – studia pierwszego 

i drugiego stopnia, psychologia – studia jednolite magisterskie  

 

 

Na podstawie § 34 ust. 6 oraz § 45 regulaminu studiów, stanowiącego załącznik do 

Uchwały Nr XXIV-26.5/19 Senatu UMCS z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu 

studiów, Senat postanawia: 
§ 1 

1. Ustala się zakres egzaminu dyplomowego dla studentów kończących studia w roku 

akademickim 2020/2021 na n/w kierunkach:  

1) animacja kultury – studia pierwszego stopnia – stanowi załącznik nr 1; 

2) animacja kultury studia drugiego stopnia – stanowi załącznik nr 2; 

3) pedagogika – studia pierwszego stopnia – stanowi załącznik nr 3; 

4) pedagogika – studia drugiego stopnia – stanowi załącznik nr 4; 

5) pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia pierwszego stopnia – stanowi 

załącznik nr 5; 

6) pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia drugiego stopnia – stanowi  

załącznik nr 6; 

7) pedagogika specjalna – studia pierwszego stopnia – stanowi załącznik nr 7; 

8) pedagogika specjalna – studia drugiego stopnia – stanowi załącznik nr 8; 

9) praca socjalna – studia pierwszego stopnia – stanowi załącznik nr 9; 

10) praca socjalna – studia drugiego stopnia – stanowi załącznik nr 10; 

11) psychologia – jednolite studia magisterskie – stanowi załącznik nr 11. 

 



2. Zakres egzaminu dyplomowego obejmuje problematykę związaną z pracą dyplomową oraz 

ustalone zagadnienia kierunkowe i specjalnościowe.  

3. Na egzaminie dyplomowym student otrzymuje nie mniej niż trzy pytania, w tym dwa od 

promotora i jedno od recenzenta z listy wskazanej w ust. 1 niniejszej uchwały odpowiednio 

dla studiowanego kierunku studiów. 

4. Ocena egzaminu dyplomowego ustalana jest na podstawie odpowiedzi dyplomanta dotyczącej 

pracy dyplomowej oraz odnoszących się do zagadnień kierunkowych/specjalnościowych.  

5. Termin egzaminu dyplomowego ustala Dziekan zgodnie z § 36 Regulaminu studiów. 

6. Egzamin dyplomowy jest egzaminem zamkniętym. Na wniosek studenta lub opiekuna 

egzamin dyplomowy przeprowadza się jako egzamin otwarty. Termin przeprowadzenia 

egzaminu dyplomowego otwartego ustala Dziekan. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                    

                                Przewodniczący Senatu UMCS 

                                REKTOR 

 

 

 

 

 

                                                                    prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


