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Procedura wydania Dyplomu Executive Program 

 

Executive Program 
Strategiczne Zarządzanie Przedsiębiorstwem 

Uczestnicy programu Executive Program mają prawo wystąpić o wystawienie Dyplomu 
ukończenia Executive Program po akceptacji pracy dyplomowej lub pozytywnym zdaniu 
egzaminu końcowego. 
 
Zaliczenie Executive Program może być zrealizowane w dwóch formułach (do wyboru przez 
Uczestnika): 

I. Pisemna praca dyplomowa zaakceptowana przez FIG Polska, 
II. Zdany egzamin końcowy (testy). 

 

I. Wariant - Pisemna praca dyplomowa 
 
I.1. Cel pracy dyplomowej 

Praca dyplomowa ma na celu opracowanie tematu biznesowego/ rozwiązania 
organizacyjnego najlepiej dotyczącego własnej organizacji z wykorzystaniem m.in. wiedzy, 
narzędzi i metodyk poznanych w trakcie seminariów warsztatowych realizowanych przez 
Francuski Instytut Gospodarki Polska. 
 
I.2. Wybór tematu pracy dyplomowej 

Uczestnik sam decyduje o wyborze tematu i zakresu merytorycznego pracy dyplomowej. 
Uczestnik informuje FIG Polska o wyborze tematu pracy dyplomowej i przedstawia: 

− proponowany spis treści; 

− planowany termin zakończenia pracy dyplomowej. 
Powyższe informacje należy przesłać na adres biuro@figpolska.pl 
 
I.3. Układ pracy dyplomowej i jej zawartość 

Praca dyplomowa powinna składać się z następujących elementów: 

− strona tytułowa; 

− spis treści; 

− wstęp; 

− rozdziały i podrozdziały; 

− podsumowanie; 

− bibliografia (opcjonalnie). 
 
Ad. Wstęp 
Wstęp powinien zawierać cel pracy dyplomowej i opis sytuacji wyjściowej (1 strona). 
 
Ad. Rozdziały 
W rozdziałach należy zaprezentować: 

− Analizę danego zagadnienia. 

− Wnioski płynące z analizy. 

− Koncepcję rozwiązania. 

− Korzyści płynące dla organizacji z proponowanego rozwiązania. 
Załącznikami do rozdziałów mogą być arkusze kalkulacyjne. 
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Ad. Podsumowanie  
W posumowaniu należy ująć streszczenie managerskie całości pracy (1 strona). 
 
Rekomendowana objętość pracy: ok. 20 stron A4 lub Power Point (11 Arial). 
 
I.4. Opiekun pracy dyplomowej ze strony FIG PL 

FIG Polska wyznacza z grona swoich trenerów/ konsultantów opiekuna, którego rolą jest 
wsparcie merytoryczne Uczestnika poprzez konsultacje telefoniczne lub mailowe. Terminy 
konsultacji są proponowane przez Uczestnika i potwierdzone przez Opiekuna FIG PL. 
 
I.5. Złożenie pracy dyplomowej  

Praca dyplomowa złożona jest przez Uczestnika mailowo na adres biuro@figpolska.pl 
 
Do 2 tygodni od daty złożenia pracy dyplomowej, opiekun FIG Polska przekazuje mailowo 
ocenę złożonej pracy. W przypadku, gdy praca wymaga korekty opiekun FIG Polska zgłasza 
uwagi z rekomendacją wniesienia poprawek merytorycznych. 
 
I.6. Akceptacja pracy dyplomowej 

Uczestnik jest informowany mailowo o akceptacji pracy dyplomowej przez FIG Polska. 
Akceptacja pracy dyplomowej uprawnia do wydania Dyplomu zakończenia Executive 
Program. 
 
I.7. Koszt realizacji pracy dyplomowej 

Realizacja pracy dyplomowej przy wsparciu i nadzorze konsultanta FIG Polska jest płatna i 
wynosi 1 500 zł netto + VAT. 
W ramach poniesionej opłaty, Uczestnikowi przysługują 3 godziny konsultacji; koszt każdej 
dodatkowej godziny konsultacji wynosi 400 zł netto + VAT. 
 
 

II. Wariant – Egzamin końcowy programu Executive Program 
 
II.1. Wniosek o zaliczenie Executive Program 

Uczestnik składa wniosek pisemny o złożenie egzaminu końcowego po ukończeniu 
wszystkich seminariów wchodzących w skład indywidualnego programu Executive Program. 
Wniosek składany jest na adres biuro@figpolska.pl 
FIG Polska ustala indywidualnie z Uczestnikiem termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu 
końcowego. 
 
II.2. Zakres i forma egzaminu  

Egzamin obejmuje weryfikację wiedzy Uczestnika Executive Program z tematów 
wchodzących w indywidualny program, realizowany przez Uczestnika. 
 
Egzamin realizowany jest w formie testu wielokrotnego wyboru. 
Liczba pytań testowych: 90 
Ocena zaliczająca: 75% odpowiedzi pozytywnych. 
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I.3. Informacja o wyniku egzaminu końcowego 

FIG Polska informuje mailowo Uczestnika o wyniku testu w terminie do 7 dni roboczych po 
realizacji testu. 
 
W przypadku wyniku pozytywnego, Uczestnik jest informowany o zaliczeniu programu 
i uzyskania Dyplomu ukończenia Executive Program. 
 
W przypadku braku uzyskania wyniku pozytywnego, Uczestnikowi przysługuje prawo 
do ponownego złożenia egzaminu. Uczestnik składa ponowny wniosek pisemny o złożenie 
egzaminu końcowego na adres biuro@figpolska.pl 
 
I.4. Koszt egzaminu 

I – szy egzamin końcowy jest bezpłatny. 
Powtórka egzaminu końcowego jest płatna i wynosi 500 zł netto + VAT. 
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