
 

Załącznik 12 

 
REGULAMIN EGZAMINU KOMPETENCYJNEGO 

 
 

1. Egzamin kompetencyjny jest szczególną formą potwierdzenia osiągnięcia efektów 
uczenia się, dotyczącą zagregowanych kierunkowych efektów uczenia się dla programu 
studiów. 

2. Egzamin kompetencyjny jest organizowany w trakcie ostatniego semestru studiów. 

3. Prodziekan, przed rozpoczęciem semestru, w którym ma się odbyć egzamin 
kompetencyjny, ogłasza co najmniej trzy jego terminy. Student ma prawo do co najmniej 
dwukrotnego przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego w trakcie tego semestru oraz 
do co najmniej dwukrotnego przystąpienia do egzaminu w kolejnym semestrze. 

4. Prodziekan może uznać za usprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu na 
uzasadniony i udokumentowany wniosek studenta, złożony najpóźniej w terminie 
siedmiu dni od ustalonego terminu egzaminu. 

5. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta w danym terminie egzaminu powoduje utratę 
tego terminu. 

6. Egzamin kompetencyjny jest przeprowadzany w formie ustnej, która może być 
uzupełniona o formę pisemną. Egzamin przeprowadza powołana przez Prodziekana 
komisja, w skład której wchodzi co najmniej 3 nauczycieli akademickich, w tym 
minimum jeden z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. 

7. Pytania na egzamin kompetencyjny zatwierdzane są przez Rady kierunku studiów.  

8. W trakcie egzaminu student losuje 3 pytania. Komisja odnotowuje zadane studentowi 
pytania w protokole egzaminacyjnym, wystawiając przy każdym z nich ocenę zgodną z 
§6 ust. 4. Warunkiem zaliczenia egzaminu kompetencyjnego jest udzielenie na każde z 
pytań odpowiedzi na ocenę wyższą niż 2. 

9. Ocenę z egzaminu kompetencyjnego ustala Komisja biorąc pod uwagę oceny uzyskane 
za odpowiedzi na poszczególne pytania, przy czym każda z ocen cząstkowych musi być 
wyższa niż 2. 

10. W przypadku uzyskania oceny 2 za odpowiedź na co najmniej jedno z zadanych pytań, 
egzamin kompetencyjny uznaje się za niezaliczony i wystawia się z niego ocenę 2. 

11. Wynik egzaminu kompetencyjnego podawany jest do wiadomości studenta bezpośrednio 
po jego zakończeniu. 

12. Ocena z egzaminu kompetencyjnego wystawiona przez komisję jest oceną ostateczną, 
której nie dotyczą zasady wnioskowania przez studenta do Prodziekana o wyznaczenie 
egzaminu komisyjnego w przypadku, w którym ocena przez niego uzyskana byłaby jego 
zdaniem niezadowalająca. 

 

 


