
               Załącznik nr 1  

          do Zarządzenia Dziekana WNP  

        Nr 09/12-13 z dnia 13 czerwca 2013 r. 

 

Regulamin 

przeprowadzania egzaminu specjalizacyjnego na studiach trzeciego stopnia  

w  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

 

 
I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Regulamin przeprowadzania egzaminu specjalizacyjnego na studiach trzeciego stopnia  

w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zwany dalej „Regulaminem” 

określa tryb i zasady przeprowadzania egzaminu specjalizacyjnego. 

 

§ 2
 

Regulamin opracowany został na podstawie: 

1. Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej stanowiącej 

załącznik do uchwały Senatu APS nr 157/11-12 z dnia 22 lutego 2012 r. 

2. 
Regulaminu Studiów Doktoranckich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej stanowiącej załącznik do uchwały Senatu APS nr  35 /08-09  z dnia  

15 kwietnia 2009 r
. 

§ 3 

Egzamin specjalizacyjny  składany jest w formie egzaminu ustnego, obejmującego zakres 

tematyczny egzaminu specjalizacyjnego, problematykę modułu dysertacyjnego, 

metodologicznego oraz akademickiego i jest ustalany przez Kierownika Studiów 

Doktoranckich w oparciu o zagadnienia zgłoszone przez nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia w ramach tych trzech modułów.  

Tabelę zagadnień stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. 

 

§ 4 

Egzamin organizuje Komisja Egzaminacyjna, która przeprowadza egzamin specjalizacyjny 

oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym jego przebiegiem 

 

§ 5 

Egzamin specjalizacyjny odbywa się po zakończeniu wszystkich zajęć przewidzianych 

programem studiów, a jego termin wyznacza Kierownik Studiów Doktoranckich. 

 

§ 6 

Do egzaminu specjalizacyjnego dopuszczeni są doktoranci, którzy zaliczyli wszystkie 

przedmioty objęte programem studiów doktoranckich. Zwolnieni z niego są doktoranci, 



którzy wcześniej obronili pracę doktorską lub zdali egzamin, o którym mowa w ustawie  

o stopniach i tytule naukowym (art. 12, ust. 2, pkt. 1). 

 

II. Egzamin ustny 

 

§ 7
 

Egzamin ustny obejmuje 3 zagadnienia. 

 

§ 8 

Każda odpowiedź oceniana jest przez  Komisję Egzaminacyjną, posługując się  następującą 

skalą ocen:  

 

 5,0 (bardzo dobry);  

 4,5 (dobry plus), 

 4,0 (dobry);  

 3,5 (dostateczny plus);  

 3,0 (dostateczny);  

 2,0 (niedostateczny). 

 

Egzamin kończy się wystawieniem oceny. 

 

§ 9 

1. Doktorant, który uzyskał negatywny wynik egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu 

poprawkowego. 

2. Egzamin poprawkowy składany jest w formie ustnej. 

3. Termin poprawkowy egzaminu specjalizacyjnego wyznacza Komisja Egzaminacyjna,  

nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego 

egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.  

4. Niezaliczenie bądź nie przystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie bez 

usprawiedliwienia jest równoznaczne z oceną niedostateczną.  

5. Doktorant, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie obowiązany jest 

do usprawiedliwienia nieobecności nie później niż w ciągu siedmiu dni jakie upłynęły  

od daty wyznaczonego terminu egzaminu. Po tym terminie osoba przeprowadzająca 

egzamin wpisuje ocenę niedostateczną. 

 

III. Ocena końcowa  

 

§ 10 

Ocena końcowa jest średnią ocen z wypowiedzi na poszczególne zagadnienia,  

która wyrównywana jest zgodnie z zasadą: 

  

1) do 3,50 - dostateczny 

2) powyżej 3,50 do 4,50 - dobry 



3) powyżej 4,50 - bardzo dobry 

 

IV. Dokumentacja  

 

§ 11 

1. Przebieg i oceny egzaminu ustnego osoby zdającej dokumentowane są w protokole 

indywidualnym sporządzanym przez Komisję Egzaminacyjną przeprowadzającą egzamin 

specjalizacyjny. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

2. Komisja Egzaminacyjna przekazuje indywidualne protokoły osób  zdających  

do Dziekanatu Studiów Doktoranckich, niezwłocznie po zakończonym egzaminie,  

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od zakończenia egzaminu specjalizacyjnego. 

3. 
W przypadku błędnego wpisania oceny końcowej Komisja Egzaminacyjna dokonuje 

korekty tych ocen. Korekta jest dokonana poprzez widoczne przekreślenie istniejących 

wpisów. Skreślenia są dokonywane w sposób umożliwiający ustalenie pierwotnych 

zapisów. Nie jest dopuszczalne stosowanie korektora, ani zamazywanie w sposób 

nieczytelny pierwotnej treści. Skreślenia są sygnowane podpisem Przewodniczącego 

Komisji Egzaminacyjnej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


