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UCHWAŁA NR 26 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW CHEMIA, CHEMIA 

(CHEMISTRY), CHEMIA MEDYCZNA, CHEMIA STOSOWANA, CHEMICZNA 
ANALIZA INSTRUMENTALNA, ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA, 

ZAAWANSOWANE METODY INSTRUMENTALNE I TECHNIKI POMIAROWE  

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 8 Rady Dydaktycznej Wydziału Chemii z dnia           
7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na kierunku 

Chemia organizowanym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego 

Na podstawie § 68 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 
2019 r. poz. 190) oraz Uchwały nr. 4 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia (URK) 
dotyczących procesu dyplomowania na Uniwersytecie Warszawskim Rada Dydaktyczna 
Wydziału Chemii postanawia, co następuje: 

§ 1 

W uchwale nr 8 Rady Dydaktycznej Wydziału Chemii z dnia 7 kwietnia 2020 r. w 
sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na kierunku Chemia organizowanym na 
Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego  
1). § 4 ust. 1 pkt 1. otrzymuje brzmienie: 
Egzamin dyplomowy studiów pierwszego stopnia składa się z: 
części pierwszej: 

-  krótkiej ustnej prezentacji wyników i treści pracy przez dyplomanta, 
- odpowiedzi na co najmniej dwa pytania dotyczące pracy, zadane przez członków 
komisji egzaminacyjnej, 

części drugiej: 
- odpowiedzi na cztery pytania przygotowane przez członków komisji w oparciu o listę 
zagadnień, po jednym z następujących działów chemii:  

- chemii nieorganicznej i analitycznej, 
- chemii organicznej, technologii chemicznej i biochemii, 
- chemii fizycznej i spektroskopii, 
- chemii teoretycznej i krystalografii. 

2). § 4 ust. 1 pkt 5. otrzymuje brzmienie: 
Komisja ocenia wszystkie części składowe odpowiedzi ustnej łącznie, stosując skalę, o 
której mowa w § 34 ust. 3 Regulaminu Studiów na UW. Ocena uzyskana z czterech pytań 
zadanych przez członków komisji w oparciu o listę zagadnień stanowi 50% końcowego 
wyniku egzaminu dyplomowego studiów pierwszego stopnia. 

§ 2 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca rady dydaktycznej  
Beata Krasnodębska-Ostręga 


