
Załącznik nr 1 do R.021.97.20 z dnia 25 czerwca 2020 roku
						
PROTOKÓŁ
Komisji Egzaminu końcowego z dnia [ ]  
Pan/Pani [ ]              Imię ojca [ ] 
urodzona/y  dnia [ ]  	miejsce urodzenia  [ ]
numer albumu [ ]  
data rozpoczęcia  [ ]  
studia podyplomowe w zakresie [ ] 
zdawał/a/ egzamin końcowy
w dniu [ ]  przed Komisją Egzaminacyjną w składzie:
Przewodniczący:	[ ]
Członek:		[ ]
Członek		[ ] 

TREŚĆ PYTANIA EGZAMINACYJNEGO:
Ocena  odpowiedzi:






Sposób przeprowadzenia egzaminu dyplomowego*:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Komisja uznała, że Pan/Pani [ ]  złożył/a/ egzamin końcowy z wynikiem: _________________________________________  
Komisja biorąc po uwagę sumę:
- średniej arytmetycznej  ocen, otrzymanych z całego toku studiów podyplomowych
 [SrDyp] x 0,65 = ___________
- oceny z egzaminu końcowego _______ x 0,35 = _________

postanowiła, że Pan/Pani ukończył/a studia podyplomowe z ostatecznym wynikiem
 
___________________________________________  ( ___ )*
Podpisy członków Komisji 						Podpis Przewodniczącego Komisji
Członek: _________________________				____________________________
Członek: _________________________
Verte!

* należy wskazać czy egzamin odbył się w formie tradycyjnej czy w  formie zdalnej.
 W przypadku egzaminu w formie zdalnej Komisja egzaminacyjna określa w szczególności:
1) nazwę aplikacji (narzędzia informatycznego, oprogramowania) wykorzystanego do przeprowadzania egzaminu (np. Microsoft Teams, Skype, inne);
2) czy w trakcie egzaminu członkowie komisji egzaminacyjnej oraz student/studentka widzieli się wzajemnie; 
3) wystąpienie w trakcie egzaminu problemów technicznych, jeżeli takie problemy wystąpiły;
4) inne uwagi dotyczące przebiegu egzaminu.

**    średnia wyliczona do dwóch miejsc po przecinku 





Skale ocen obowiązujących 
w Regulaminie Studiów Podyplomowych Akademii Pomorskiej w Słupsku:


§ 10
8. Egzamin końcowy jest oceniany zgodnie ze skalą określoną w § 8 ust. 6.

§ 8
6. Przy zaliczeniach oraz egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:
-	bardzo dobry 		(5,0) bdb	
-	dobry plus 		(4,5) db+		
-	dobry 			(4,0) db			
-	dostateczny plus  	(3,5) dst+		
-	dostateczny 		(3,0) dst		
-	niedostateczny		(2,0) ndst		

§ 9
3. Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych jest wpisywany ostateczny wynik studiów, wyrównany do pełnej oceny, zgodnie z zasadą:
do 3,74 		- dostateczny
od 3,75 do 4,49 	- dobry
powyżej 4,49 	- bardzo dobry.





