
ZASADY  SKŁADANIA  PRAC  MAGISTERSKICH 
 

Do  07 marca 2016r.  należy złożyć w dziekanacie formularz zgłoszenia  tematu  pracy 
 
Harmonogram obron prac magisterskich: 

 prace złożone do 30 maja 2016r. – obrony od 28 czerwca - 8 lipca  2016r. 

 prace złożone do 12 września 2016r. – obrony od 19-30  września 2016r. 
 
Student w dziekanacie składa: 

 3  jednakowe egzemplarze  pracy  magisterskiej (druk dwustronny), podpisane  
własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą – oprawa zgodnie z życzeniem Promotora 

 plik z elektroniczną wersją pracy, tylko  w formacie PDF,  z którego dokonano  wydruk (w 
postaci jednego pliku) 

 czysta płyta CD/DVD ( na raport PLAGIAT) 
prosimy aby nośniki CD/DVD  były w opakowaniu papierowym 

 
Plik z pracą ma być nazwany wg poniższego wzoru: 
4003 – MGR – skrót kierunku – skrót nazwy specjalności – PESEL.pdf 
 
Poniżej nazwa pliku w zależności od specjalizacji 
 
KIERUNEK – europeistyka – studia europejskie 
4003-MGR-EUSE – PZUE – dla specjalizacji polityka zagraniczna UE 
4003-MGR-EUSE – SPUE – dla specjalizacji system prawny UE 
4003-MGR-EUSE – ENŁES – dla specjalizacji Europa w nowym ładzie ekonomicznym na świecie 
 
Strona tytułowa pracy, strona z oświadczeniami studenta i kierującego pracą oraz strona zawierająca 
streszczenie, słowa kluczowe i określenie dziedziny pracy – kod wg programu Sokrates-Erasmus;   
14600 – stosunki międzynarodowe, europeistyka, studia regionalne oraz tytuł  w j. angielskim 
muszą być wykonane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1  do Zarządzania Rektora nr 16 z 18 maja 
2006 r. i zgodnie z następującymi  wytycznymi: 

a) druga strona zawiera oświadczenie kierującego pracą  o dopuszczeniu pracy do dalszego 
postępowania, oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o 
zgodności wersji drukowanej pracy z jej wersją elektroniczną  

b) streszczenie nie powinno zawierać więcej niż 800 znaków (około 16 wierszy). W 
przypadku pracy pisanej w języku obcym, streszczenie powinno być zredagowane w 
języku polskim i powinno zawierać polską wersję tytułu 

c) słowa kluczowe (maksymalnie 10 słów), tworzone przede wszystkim na podstawie tytułu 
i streszczenia, powinny być formułowane w mianowniku liczby pojedynczej. Należy je 
zapisać w wierszu, oddzielnie przecinkami.      W przypadku pracy pisanej w języku obcym 
słowa kluczowe powinny być zredagowane w języku polskim. 

 
Dziekanat nie będzie przyjmował prac niezgodnych z wymaganiami 

 
Jednocześnie z pracą magisterską ( w formacie elektronicznym i wydruku), student musi złożyć: 
 

 dowód opłaty za dyplom w wysokości 60,00PLN (w przypadku dyplomu w j. angielski opłata 
wynosi dodatkowo 40,00 PLN) – opłata wnoszona jest  na  indywidualne konto studenta w 
USOSweb  

 4 zdjęcia w formacie 4,5 x 6,5 cm (w przypadku dyplomu w j. angielski  - dodatkowo 1 
zdjęcie) 



 Karta obiegowa – formularz na www.ce.uw.edu.pl ( w zakładce „ prace dyplomowe- zasady 
składnia pracy magisterskiej)  

 Legitymację studencką 
 

 
PONADTO: 
 

Student po złożeniu pracy w dziekanacie studiów, zobowiązany jest do niezwłocznego 
wprowadzenia do Archiwum Prac Dyplomowych  https://apd.uw.edu.pl (zgodnie z instrukcją 
zamieszczoną w APD); logowanie jak w USOSweb): 

a) tytułu w j. angielskim  
b) streszczenia (w przypadku pracy pisemnej w języku obcym, streszczenie powinno być 

zredagowane w języku polskim i powinno zawierać polską wersję tytułu) 
c) słów kluczowych (w przypadku pracy pisanej w języku obcym słowa kluczowe powinny być  

zredagowane w języku polskim) 
d) plik z pracą w formacie PDF 

maksymalny rozmiar pliku, który zostanie zaakceptowany przez system, to w chwili obecnej 
25MB. Po zakończeniu wprowadzenia student powinien wybrać opcję :”wysłano wszystkie 
pliki” i zatwierdzić zmiany. 

e) Po wysłaniu plików przez studenta, w interfejsie opiekuna „prac” pojawia się prośba o 
akceptację wprowadzonych przez studenta danych. Po sprawdzeniu tych danych (także 
pracy), opiekun może zatwierdzić je, co jest równoznaczne z przekazaniem pracy do recenzji. 

f) Zarówno opiekun, jak i recenzent widzą w swoim interfejsie pliki dostarczone przez studenta. 
Mogą także (ale na razie nie muszą) wpisać treść recenzji a następnie ją zatwierdzić i 
wydrukować.  
Treść zatwierdzonej recenzji jest widoczna dla studenta 

g) W APD wszyscy użytkownicy maja dostęp do katalogu z listą prac i wyszukiwarki 
Treść pracy oraz recenzje są dostępne tylko dla autora, opiekuna i recenzenta 

h) Na około tydzień przed planowanym terminem obrony należy sprawdzić w APD dokładną 
datę i godzinę obrony. 

 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://apd.uw.edu.pl 
 

*Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Organizacji Nauczania Języków Obcych 
Krakowskie Przedmieście 32, pok. 58 (Oficyna Pałacu Potockich klatka D 
godz. przyjęcia interesantów; pn-czw, od 9.00-15.00, piątek nieczynny) 

jezyki.penomocnik@uw.edu.pl 
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