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Część praktyczna egzaminu  

 

 Projekt licencjacki – przygotowany przed przystąpieniem do egzaminu 

 Autorami projektu licencjackiego mogą być maksymalnie 3 osoby 

 Każda osoba oddaje swoją pracę (część może być wspólna dla wszystkich) 

 Projekt licencjacki musi składać się z  3 części 

- Część metodologiczna: Opis, wyjaśnienie problemu z podaniem źródeł. Uzasadnienie wyboru 

projektu (obowiązują reguły cytowania, jak w pracach naukowych). 

- Część profesjonalna: Najbardziej rozbudowana - opis programu i jego składowych, podtrzymanie 

efektów – jak zadbano, by utrzymać/przenieść cele projektu.  Rekomendacje. Kwestie finansowe, 

budżet projektu. Zarządzanie, organizacja, działania partnerów, wiedza ekspercka 

- Część refleksyjna: Najbardziej zindywidualizowana - własne wnioski, zindywidualizowana refleksja. 

 Projekt oddawany jest wcześniej i oceniany przez 2-osobowe komisje (uczestnicy projektu ENOTHE) 

i dopuszczany do obrony podczas części praktycznej egzaminu dyplomowego. 

 Prezentacja Projektu  Licencjackiego podczas części praktycznej egzaminu teoretycznego odbywa 

się indywidualnie 

 Prezentacja (trwająca maksymalnie do 8 minut) zawiera wszystkie 3 części Projektu Licencjackiego  

 

Część teoretyczna egzaminu  

 Do części  teoretycznej egzaminu dyplomowego  przystępują wyłącznie osoby, które zdały 

część   praktyczną egzaminu. 

 Odbędzie się w sali  wykładowej, bud. P-4 ,al. I. Paderewskiego 35  ( siedziba Wydziału Fizjoterapii) 

 Część teoretyczna egzaminu ma formę ustną, polegającą na odpowiedziach na 3 pytania  

wylosowane z puli 105 pytań z zakresu wiedzy zdobytej na studiach I stopnia 

 

  

 Ustalenia końcowe 

 Egzamin uważa się za zdany, jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego student 

uzyska ocenę przynajmniej dostateczną z  wszystkich części egzaminu praktycznego. 

Otrzymanie oceny niedostatecznej z jednej  części równoznaczne jest z otrzymaniem 

oceny niedostatecznej z egzaminu praktycznego 

 Ocena części praktycznej egzaminu obliczana jest na podstawie ocen poszczególnych jego  

Części 

 Komisja ogłasza wyniki w dniu egzaminu po podpisaniu protokołu. 

 W przypadku uzyskania przez studenta oceny niedostatecznej z  części praktycznej lub teoretycznej 

egzaminu stosuje się  postanowienie § 49 p. 5 i § 51 p. 2–4  Regulaminu Studiów AWF we 

Wrocławiu.  

 


