
 

 

EGZAMIN MAGISTERSKI W EUROREG 

1. Wymogi formalne 

 Po akceptacji ostatecznej wersji pracy magisterskiej przez promotora, promotor 

zgłasza ten fakt do Sekretariatu ds. Studenckich. Data egzaminu magisterskiego 

wyznaczana jest w terminie co najmniej 20 dni od dnia zgłoszenia. 

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

Studenckich trzy egzemplarze dwustronnie drukowanej, zbindowanej pracy 

magisterskiej, ze stroną tytułową wg wzoru oraz płytę z elektroniczną wersją 

pracy; tekst wydrukowanej pracy musi być jednobrzmiący z elektroniczną wersją 

pracy (ten punkt nie dotyczy sytuacji gdy uniwersytet pracuje w trybie zdalnym) 

 Po wgraniu pracy do APD jest ona weryfikowana przez Jednolity System 

Antyplagiatowy 

 7 dni przed egzaminem pracownik Sekretariatu otwiera dostęp w systemie 

USOS-web do e-obiegówki oraz nalicza ew. należne opłaty  

 

2. Przebieg egzaminu 

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

co najmniej 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 

  30 września – 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 minimum 1 

miesiąc przed planowanym terminem obrony najbliższy semestr i wnoszą 

ewentualne opłaty, zgodnie z Regulaminem Studiów na UW (wysokość opłat 

zależy od czasu jaki upłynął między skreśleniem a wznowieniem). 

 

 


