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R E G U L A M I N 
ZASAD UKOŃCZENIA STUDIÓW LICENCJACKICH 

NA KIERUNKU TECHNIKI DENTYSTYCZNE 

 

1. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów oraz tytułu zawodowego 

licencjata, jest: 

• uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów ze wszystkich obowiązujących 

przedmiotów oraz zaliczenie praktyk przewidzianych w programie studiów. 

2. Warunkiem przystąpienia do pracy i egzaminu dyplomowego (licencjackiego) jest: 

• uzyskanie absolutorium (zaliczenie wszystkich przedmiotów  

i praktyk przewidzianych w planie studiów). 

3.Egzamin dyplomowy licencjacki odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną 

powołaną na wniosek Dziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, złożoną z: 

• Dziekana Wydziału Lekarsko-Stomatatologicznego lub wskazanego przez 

niego nauczyciela akademickiego ze stopniem lub tytułem naukowym, 

• Nauczyciela akademickiego reprezentującego Katedrę Protetyki, 

• Nauczyciela akademickiego reprezentującego Zakład Ortodoncji, 

• Nauczyciela akademickiego reprezentującego Zakład Propedeutyki                           

i Profilaktyki Stomatologicznej. 

4. Ostateczny wynik egzaminu dyplomowego licencjackiego ocenianego przez 

Komisję Egzaminacyjną jest zapisywany w protokóle. 

5. Podstawą obliczeń ostatecznego wyniku studiów są: 

a) średnia ocen końcowych z egzaminów uzyskanych  

w ciągu całego okresu studiów, obliczona jako średnia 

arytmetyczna (do średniej wlicza się oceny niedostateczne 

poprawione w późniejszym terminie), 

b)  ocena z pracy i egzaminu dyplomowego licencjackiego. 

Wynik studiów oblicza się według wzoru: a:2 + b:2. 

Absolwent ma prawo do zachowania indeksu. 
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6. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie z 

zasadami podanymi w załączniku nr 12 do Regulaminu Studiów Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego. Zasady wpisywania ocen na dyplomie:   

• do 3,25                – dostateczny 

• od 3,26 do 3,75   – dość dobry 

• od 3,76 do 4,20   – dobry 

• od 4,21 do 4,50   – ponad dobry 

• od 4,51 do 5,00   – bardzo dobry  

7. Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu,  we wszystkich 

innych dokumentach i zaświadczeniach określa się rzeczywisty wynik studiów, 

obliczony jak w ust.5. 

8. W przypadku nieusprawiedliwionego nie przystąpienia studenta do egzaminu 

dyplomowego licencjackiego w określonym terminie lub uzyskania z tego egzaminu 

oceny niedostatecznej, Dziekan / Prodziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny. 

9. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu dyplomowego licencjackiego w 

drugim terminie, o dalszym postępowaniu decyduje Dziekan Wydziału Lekarsko-

Dentystycznego wydając decyzję o: 

• zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku, lub semestru studiów 

• skreśleniu z listy studentów 

10. Na podstawie Uchwały Rady Wydziału, dyplom z wyróżnieniem może otrzymać 

student, który: 

• ukończył studia nie później niż w planowanej liczbie semestrów, 

• uzyskał ostateczny wynik studiów powyżej 4,6, 

• uzyskał z egzaminu dyplomowego licencjackiego oceny bardzo dobre. 

11. W przypadku nie uzyskania absolutorium do końca sesji poprawkowej, 

zamykającej ostatni (VI) semestr studiów, Dziekan  może podjąć decyzję o skreśleniu 

z listy studentów lub o powtarzaniu trzeciego roku studiów. 

12. Inne zagadnienia, nie uwzględnione w niniejszym regulaminie reguluje Regulamin 

Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 


