
Zasady obliczania oceny z egzaminu dyplomowego  

Do oceny poszczególnych odpowiedzi stosuje się skalę ocen przyjętą na Uniwersytecie 
Warszawskim określoną w § 34 Regulaminu Studiów na UW (2019.186.U.144): 

niedostateczny (2), dostateczny (3), dostateczny plus (3,5), dobry (4), dobry plus (4,5), 
bardzo dobry (5), celujący (5!, wartość liczbowa do średniej ocen – 5). 


1) Ostateczna ocena z egzaminu dyplomowego uwzględniana przy obliczaniu 
ostatecznego wyniku studiów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych za 
poszczególne odpowiedzi z zaokrągleniem do części setnych, zgodnie z następującą 
zasadą: 

• do 3,40 – dostateczny (3); 

• powyżej 3,40 do 3,80 – dostateczny plus (3,5); 

• powyżej 3,80 do 4,20 – dobry (4); 

• powyżej 4,20 do 4,60 – dobry plus (4,5); • powyżej 4,60 do 4,90 – bardzo dobry (5); 

• powyżej 4,90 – celujący (5!). 

2) Jeśli średnia ocen wynosi 5,00, a odpowiedzi wyróżniają się pod względem formy 
i  wartości merytorycznej, komisja egzaminacyjna może przyznać ocenę celującą 
z egzaminu dyplomowego. 

 


Zasady obliczania oceny na dyplomie 
 

Wynik studiów stanowi sumę części ocen z zaokrągleniem do części setnych: 

• Na STUDIACH LICENCJACKICH: średnia ocen ze studiów (0,7 oceny), ocena pracy 
dyplomowej (0,2 oceny), ocena egzaminu dyplomowego (0,1 oceny); 

• Na STUDIACH MAGISTERSKICH: średnia ocen ze studiów (0,5 oceny), ocena pracy 
dyplomowej (0,4 oceny), ocena egzaminu dyplomowego (0,1 oceny). 

 

1. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów 
zgodnie z zasadą: 

• do 3,40 – dostateczny (3) 

• powyżej 3,40 do 3,80 – dostateczny plus (3,5) 

• powyżej 3,80 do 4,20 – dobry (4) 




• powyżej 4,20 do 4,60 – dobry plus (4,5) 

• powyżej 4,60 do 4,90 – bardzo dobry (5) 

• powyżej 4,90 – celujący (5!) 

 

2. Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy: 

• ukończyli studia w terminie określonym planem studiów 

• uzyskali z egzaminów i z zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem średnią 
ocen wyższą niż 4,6; 

• uzyskali z pracy dyplomowej ostateczną ocenę 5,0, a z egzaminu dyplomowego ocenę 
co najmniej bardzo dobrą.


