
 

 

EGZAMIN MAGISTERSKI W EUROREG 

1. Wymogi formalne 

 Po akceptacji ostatecznej wersji pracy magisterskiej przez promotora, 

student/ka zgłasza ten fakt do Sekretariatu ds. Studenckich. Data egzaminu 

magisterskiego wyznaczana jest w terminie około 20 dni od dnia zgłoszenia. 

 Co najmniej 20 dni przed egzaminem student/ka dostarcza do Sekretariatu ds. 

Studenckich elektroniczną wersję pracy magisterskiej w formacie PDF na płycie 

CD. Nazwa pliku z pracą magisterską nie może zawierać polskich znaków 

diakrytycznych (ć ,ś, ź, ż, ą, ę, ń). 

 Promotor pracy sprawdza pracę magisterską systemem antyplagiatowym. 

 Najpóźniej 10 dni przed egzaminem student/ka wypełnia w systemie USOS-web 

e-obiegówkę oraz dostarcza do Sekretariatu ds. Studenckich następujące 

dokumenty: 

o trzy egzemplarze dwustronnie drukowanej, zbindowanej pracy 

magisterskiej, ze stroną tytułową wg wzoru; tekst wydrukowanej pracy 

musi być jednobrzmiący z wcześniej dostarczonym plikiem PDF; 

o legitymację studencką; 

o indeks z zaliczeniem całego toku studiów przez Kierowniczkę ds. Toku 

Studiów (jeśli student posiada indeks); 

o zaświadczenie z Domu Studenckiego (dotyczy studentów korzystających 

z DS); 

o 1 zdjęcie formatu 4,5 cm x 6,5 cm w przypadku dyplomu z 

wyróżnieniem; 

o dowód opłaty za wydanie dyplomu (wersja polska - 60 zł, ew. wersja 

angielska - 40 zł); 

 

Dane do przelewu: 

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) 

ul. Krakowskie Przedmieście 30; 00-927 Warszawa 

Nr konta: 09 1160 2202 0000 0000 6084 9906 

Tytułem: „opłata za dyplom” 

 

 

 



 

 

2. Przebieg egzaminu 

 Student/ka ma prawo do zapoznania się z recenzjami swojej pracy magisterskiej 

3 dni przed egzaminem. 

 Student/ka zdaje egzamin przed Komisją składającą się z trzech osób: 

przewodniczącego/ej Komisji, promotora/ki i recenzenta/ki pracy magisterskiej. 

 Komisja zadaje studentowi/ce 3 pytania: 2 pytania dotyczące treści pracy 

magisterskiej i 1 pytanie sprawdzające wiedzę zdobytą przez studenta/kę w 

trakcie całego toku studiów. 

 Wyniki egzaminu student/ka poznaje bezpośrednio po zakończeniu egzaminu. 

 

3. Wskazówki 

Praktyczne informacje dotyczące pisania prac dyplomowych, opracowane przez 

Prof. M. Kozaka, dostępne są na stronie internetowej Euroreg w zakładce 

Informacje dla studentów 

 

4. Ważne daty 

 Najpóźniej 10 dni przed wyznaczoną datą egzaminu: dostarczenie kompletu 

dokumentów (opisanych w punkcie 2) do Sekretariatu ds. Studenckich. 

 30.09. bieżącego roku akademickiego – ostateczny termin zdania egzaminu 

magisterskiego.  

Zgodnie z regulaminem studiów na UW, osoby, które nie zdadzą do egzaminu 

magisterskiego w tym terminie zostaną skreślone z listy studentów. Od 1 

października 2015 r., osoby skreślone z listy studentów chcące zdać egzamin 

magisterski składają podanie o przywrócenie na listę studentów na najbliższy 

semestr/rok studiów (i wnoszą ewentualne opłaty, zgodnie z Regulaminem 

Studiów na UW). 

 

 


