
REGULAMIN UKOŃCZENIA STUDIÓW LICENCJACKICH 

HIGIENA STOMATOLOGICZNA 

 

1. Warunki uzyskania dyplomu ukończenia studiów oraz tytułu licencjata higieny 

stomatologicznej: 

• zaliczenie wszystkich zajęć obowiązkowych (seminariów, ćwiczeń i praktyk) 

przewidzianych w programie studiów oraz zdanie wszystkich egzaminów 

przewidzianych w planach dydaktycznych studiów,  

• uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z pracy licencjackiej, 

• zdanie egzaminu licencjackiego.  

2. Warunki przystąpienia do egzaminu licencjackiego: 

• uzyskanie absolutorium (zaliczenie wszystkich przedmiotów  

i praktyk), 

• złożenie w Dziekanacie Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego zaakceptowanej 

przez Promotora pracy licencjackiej,  

• uzyskanie pozytywnej recenzji pracy licencjackiej. 

3. Wykaz aktualnych tematów prac licencjackich jest udostępniany studentom na 

początku V semestru studiów w Dziekanacie. Student ma prawo wyboru tematu pracy 

spośród udostępnionych propozycji lub może przedstawić własny temat do akceptacji 

przez Kierownika Zakładu lub Kliniki, w których temat byłby realizowany. 

4. Najpóźniej do 30 listopada (V semestr) student ma obowiązek wybrać temat pracy 

licencjackiej i złożyć w Dziekanacie wniosek do jego zatwierdzenia. Formularze 

wniosków są dostępne w Dziekanacie. 

5. Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego zatwierdza na specjalnym wniosku:  

• temat pracy, 

• Promotora i Recenzenta pracy. 

6. Czas i warunki przewidziane na przygotowanie i złożenie pisemnej pracy 

licencjackiej są określone w Regulaminie Studiów Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego.   

7. Pracę licencjacką należy przygotować i sporządzić, zgodnie z zarządzeniem nr 

34/2019 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 11 kwietnia 2019 

roku  w sprawie: zasad składania, poddawania procedurze antyplagiatowej i 

archiwizowania prac dyplomowych oraz złożyć najpóźniej do 30 kwietnia w 

Dziekanacie WLS. 

8. Dziekanat przedkłada bezpośrednio Recenzentowi jeden egzemplarz pracy 

licencjackiej do oceny. Drugi egzemplarz pozostaje w aktach osobowych studenta. 
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9. Oceny pracy licencjackiej dokonuje jeden Recenzent w terminie do 2 tygodni od jej 

otrzymania.  

10. Ocenioną pracę Recenzent przekazuje bezpośrednio do Dziekanatu wraz z oceną 

pracy na specjalnym formularzu.  

11. O wyniku oceny pracy licencjackiej przez Recenzenta zostają poinformowani 

Promotor i Autor pracy licencjackiej. 

12. W przypadku negatywnej recenzji pracy licencjackiej lub rozbieżności ocen, o 

dalszym postępowaniu decyduje Dziekan po zasięgnięciu opinii dodatkowego 

Recenzenta.  

13. W przypadku negatywnej oceny pracy przez dodatkowego Recenzenta o dalszym 

postępowaniu decyduje Dziekan. 

14. Egzamin licencjacki ma formę obrony pracy licencjackiej i składa się z dwóch 

etapów: 

• prezentacji pracy licencjackiej, w której student przedstawia główne założenia i 

tezy swojej pracy licencjackiej (10 minut), 

• odpowiedzi na pytania Członków Komisji Egzaminacyjnej (10 minut).  

15. Komisję Egzaminacyjną powołuje Dziekan WLS. 

16. Skład Komisji Egzaminacyjnej powołanej na wniosek Dziekana Wydziału 

Lekarsko-Stomatologicznego:  

• Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej,  

• Przewodniczący Rady Pedagogicznej Higieny Stomatologicznej, 

• Członek, 

• Promotor, 

• Recenzent.  

17. Wynik egzaminu licencjackiego jest zapisywany w protokole egzaminacyjnym.  

18. Do oceny pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego stosuje się skalę ocen wg 

zapisu w Regulaminie Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.   

19. Podstawą obliczeń ostatecznego wyniku studiów są: 

a) średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów uzyskanych 

w ciągu całego okresu studiów; do średniej wlicza się oceny 

niedostateczne poprawione w późniejszym terminie; 

b) średnia arytmetyczna oceny z pracy licencjackiej i oceny z 

egzaminu  licencjackiego.                

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

20. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu. 
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21. Wynik ukończenia studiów podany zostaje na dyplomie, 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  

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

innych dokumentach i zaświadczeniach określa się rzeczywisty wynik studiów, zgodnie 

z Regulaminem Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.    

23. W przypadku wyróżniającej się pracy licencjackiej, na wniosek Komisji 

Egzaminacyjnej, Rada Wydziału może przyznać studentowi wyróżnienie. 

24. W przypadku nieusprawiedliwionego nie przystąpienia studenta do egzaminu 

licencjackiego, Dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny. 

25. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu licencjackiego o dalszym 

postępowaniu decyduje Dziekan. 

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

student studiów stacjonarnych, który: 

• ukończył studia w terminie oznaczonym planem studiów,  

• uzyskał z egzaminów średnią ocen nie niższą niż 4,6. 

• uzyskał z pracy licencjackiej i z egzaminu licencjackiego oceny bardzo dobre.  

27. W przypadku nie uzyskania absolutorium do końca sesji poprawkowej, zamykającej 

ostatni (VI) semestr studiów, Kolegium Dziekańskie na wniosek Dziekana podejmuje 

decyzję o skreśleniu studenta z listy studentów lub o formie powtarzania trzeciego roku 

studiów. 

28. Pozostałe nie uwzględnione w niniejszym regulaminie zagadnienia są regulowane 

przez Regulamin Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.    


