
Zarządzenie nr 3/2015/2016 

Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW 

z dnia 23 maja 2016 r. 

w sprawie trybu i zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

kończącego studia stacjonarne oraz niestacjonarne I i II stopnia, 

jednolite studia magisterskie na kierunkach: 

Administracja, Prawo i Stosunki międzynarodowe 

 

 

Na podstawie § 43 ust. 2 pkt 1 lit. c w zw. z § 43 ust. 2 pkt 2 lit. b i lit. d Statutu Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. zarządzam, co 

następuje: 

 

§ 1 

1. Egzaminami dyplomowymi są: egzamin magisterski i egzamin licencjacki. 

2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Odbywa się przed trzyosobową komisją 

powołaną przez Dziekana, w skład której wchodzą: przewodniczący, promotor i recenzent lub 

inny egzaminator. Z urzędu egzaminowi przewodniczy: Dziekan, prodziekan, dyrektor 

instytutu lub jego zastępca albo upoważniony przez Dziekana nauczyciel akademicki mający 

tytuł naukowy lub właściwy stopień naukowy, zatrudniony na Wydziale. 

3. Przy ocenie egzaminu stosuje się oceny określone w § 29 ust. l Regulaminu Studiów w 

UKSW. 

 

§ 2 

1. Promotor i Recenzent zobowiązani są do zatwierdzenia pracy i wpisania recenzji w Systemie 

Archiwizacji Prac Dyplomowych. Wydrukowaną i podpisaną recenzję zobowiązani są 

dostarczyć do właściwego Dziekanatu na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem 

obrony. 

2. Promotor zobowiązany jest do złożenia właściwego dokumentu potwierdzającego 

pozytywną weryfikację pracy dyplomowej zgodnie z odrębnymi przepisami.  

3. Niewywiązanie się z wymogów ust. 1 i 2 skutkuje brakiem możliwości dopuszczenia do 

egzaminu dyplomowego.  



§ 3 

1. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego Student zobowiązany jest złożyć w 

Dziekanacie wymagane dokumenty: egzemplarz pracy przeznaczony do akt, kartę obiegową, 

wydrukowane z Systemu APD: kartę pracy, wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej, 

oświadczenie o udzieleniu licencji UKSW na upublicznienie pracy oraz zdjęcia do dyplomu, 

dowód opłaty za dyplom, ewentualnie dowód wpłaty za wydanie odpisu dyplomu w języku 

obcym.  

2. Niewywiązanie się z wymogów ust. 1 skutkuje brakiem możliwości dopuszczenia do 

egzaminu dyplomowego.  

 

§ 4 

1. Ustala się następujące terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku 

akademickim 2015/2016, dla których zostaną wyznaczeni Przewodniczący: 

a) od 22 czerwca do 8 lipca (egzaminy dyplomowe kończące studia I i II stopnia oraz jednolite 

studia magisterskie); 

b) od 11 lipca do 13 lipca (egzaminy dyplomowe kończące studia II stopnia oraz jednolite studia 

magisterskie); 

c) od 12 września do 21 września (egzaminy dyplomowe kończące studia I i II stopnia oraz 

jednolite studia magisterskie). 

2. Egzaminy dyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji odbywają się wyłącznie w 

terminach wskazanych w ust. l. 

3. Promotorzy zobowiązani są do zarezerwowania terminu egzaminów dyplomowych we 

właściwym Dziekanacie, deklarując liczbę planowanych obron.  

4. Promotor dokonuje rezerwacji terminów egzaminów w porozumieniu z recenzentem. 

 

§ 5 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

       

Prof. dr hab. Marek Michalski 

      Dziekan WPiA UKSW 


