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EWANGELIKALNA WYŻSZA SZKOŁA TEOLOGICZNA 

Załącznik nr 6 do 

Regulaminu 

dyplomowania 

 
 
 
 
 
 
 
 

    (pieczęć uczelni) 
 
Nr dypl./ . . . . . . . . . /20… 

 

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

z dnia . . . . . . . . . . . . . . . .20…. r. 

Pan / Pani …................................................................................................................................. 

urodzony / urodzona dnia …………………………….................w ……………………………………………………. 

student / studentka EWANGELIKALNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEOLOGICZNEJ 

kierunek: Teologia, nr albumu: ……………………............................................................................. 

data wstąpienia do uczelni: ……………………………………………………………………………………………………. 

zdawał / zdawała egzamin dyplomowy: licencjacki w dniu ……………………………………………………. 

przed Komisją Egzaminacyjną w składzie: 

Przewodniczący: …………………………………………………. 

Członkowie:  …………………………………………………. 

   …………………………………………………. 

 

 

Tytuł pracy dyplomowej / prezentacji dyplomowej:………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Egzamin dyplomowy z przygotowaniem pracy dyplomowej: 

1. Ostateczna średnia ocena pracy dyplomowej (Dp)  

1.1 Ocena pracy wystawiona przez promotora 

1.2 Ocena pracy wystawiona przez recenzenta 

2. Ocena za obronę pracy dyplomowej (Do): 

3. Treść pytań egzaminacyjnych  (Dpe) 

3.1 Treść pytania egzaminacyjnego od promotora: 

……………………………………………………………………………................................. 

…………………………………………………………………………………........................... 

3.2 Treść pytania egzaminacyjnego losowanego z treści 

przedmiotów realizowanych podczas studiów: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Ocena egzaminu dyplomowego (De),  tj.  średnia arytmetyczna 

ocen: (Do) + (Dpe 3.1) + (Dpe 3.2)                                              

 

Egzamin dyplomowy z przygotowaniem prezentacji 

zagadnienia teologicznego: 

1. Ocena za prezentację wybranego zagadnienia teologicznego (Dpr) 

2. Ocena z obrony prezentacji dyplomowej (Dopr) 

3. Ocena odpowiedzi na jedno z wylosowanych pytań z treści 

przedmiotów realizowanych podczas studiów (Dpe)                                                                       

4. Ocena egzaminu dyplomowego (De), tj. średnia arytmetyczna ocen: 

(Dpr) + (Dopr) + (Dpe) 

 

 

1………………………. 

1.1 …………………… 

1.2 …………………… 

2 …………………...... 

 

 

3.1………………….. 

 
 
 
 
3.2.…………………. 
 

 

 

 

 

4.………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

1………………………. 

 

2………………………. 

 

3………………………. 
 
 
4………………………. 
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Średnia z przebiegu studiów (Ss) :   ……………………                      

     

Ostateczny wynik studiów w przypadku obrony pracy dyplomowej: 

W = 1/2 Ss + 1/4 Dp + 1/4 De =………………………………… 

Ostateczny wynik studiów w przypadku prezentacji dyplomowej: 

W = 2/3 Ss + 1/3 De = ………………………………… 

 

 

Komisja stwierdza, że Pan / Pani ……………….….…………………………………………. złożył / złożyła 

egzamin dyplomowy z wynikiem (De) ………………… i uzyskała ostateczny wynik studiów 

(W)…………………. Na tej podstawie Komisja postanawia nadać mu / jej tytuł zawodowy 

licencjata w zakresie teologii z oceną końcową za studia:  

…………………………………………………………… 

                 (ocena słownie) 
                                                              

                                                                               

Podpisy członków Komisji: 

……………………………………. 

 

……………….……………………. 

 

 

Podpis Przewodniczącego Komisji: 

 

……………………………………… 

 

 

UWAGI SPECJALNE 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia  

Wydano Panu(i)…………………………………………………………dnia …………………………….20……r. 
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                                                                                                                      ………………………………………… 

                                                                                                                           (podpis dyplomanta) 


