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PROTOKÓŁ 

KOMISJI EGZAMINU LICENCJACKIEGO 

Pan/Pani syn/córka 

urodzony/a dnia w 

student 

kierunek 

nr alb.

rok immatrykulacji 

zdawał/a egzamin 

w dniu przed Komisją Egzaminacyjną w składzie: 

Przewodniczący: 

Członkowie: 

Zastępstwo: za: 

Zadane pytania: Ocena odpowiedzi: 

1. 

2. 

3. 

Biorąc pod uwagę 

- średnią ocen uzyskaną w okresie studiów

- ocenę pracy

temat pracy

- oraz ocenę egzaminu

Podpisy Członków Komisji Podpis Przewodniczącego Komisji 

z dnia

Komisja 

[  ]  jednogłośnie [  ]  większością głosów 

uznała, że Pan/Pani

[  ]  zdał/a egzamin licencjacki i postanowiła nadać tytuł zawodowy licencjata 
z ostatecznym wynikiem studiów
[  ]  nie zdał/a egzaminu licencjackiego



EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA 

PRAWA I ADMINISTRACJI 

ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa 

www.ewspa.edu.pl 

UWAGI SPECJALNE 

[  ]  Egzamin dyplomowy przeprowadzono w siedzibie Uczelni. 

[  ]  Egzamin dyplomowy przeprowadzono online za pośrednictwem uczelnianych systemów 

teleinformatycznych. 

[  ]  Protokół egzaminu sporządzono w postaci elektronicznej. Podpisy członków Komisji 

egzaminacyjnej zostały uwierzytelnione autoryzacją w systemie teleinformatycznym Uczelni. 

[  ]  Egzamin poprawkowy.  

Egzamin w terminie pierwszym przeprowadzono w dniu 

[  ]  Ostateczny wynik studiów został podwyższony (§ 46 ust. 7 i 8 Regulaminu Studiów) 

z oceny:  na ocenę 

[  ]  Ostateczny wynik studiów został obniżony (§ 46 ust. 7 i 8 Regulaminu Studiów) 

z oceny:  na ocenę 

Inne uwagi 
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Imię i nazwisko studenta Nr albumu 

Obliczenie ostatecznego wyniku studiów: 

x 60% = 

x 20% = 

1) średnia arytmetyczna ocena z egzaminów i zaliczeń z 
uwzględnieniem ocen niedostatecznych w ciągu całego 
toku studiów

2) średnia ocena pracy licencjackiej
3) średnia ocena uzyskana na egzaminie licencjackim x 20% = 

Ostateczny wynik studiów 

Podpisy Komisji: 
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