
 
 

 
ZASADY SKŁADANIA PRAC MAGISTERSKICH 

 
Do 24 lutego 2017r. należy złożyć w dziekanacie formularz zgłoszenia tematu pracy 
 
Obrony prac magisterskich przewidziane są od 26 czerwca do 30 września 2017r. wg następującego schematu 

 prace złożone do 31 maja – obrona w terminie 26 czerwca - 07 lipca 2017r. 

 prace złożone do 08 września  - obrona w terminie od 18-30 września 2017r. 
 
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). Płyta CD/DVD z nagranym plikiem PDF powinna być umieszczona w kopercie papierowej lub 
foliowej 

 
Plik z pracą ma być nazwany wg poniższego wzoru: 
 

 nazwa pliku z pracą dyplomową musi być następująca: 4-cyfrowy skrót kodu jednostki, myślnik, 
następnie MGR (w przypadku prac magisterskich), myślnik, skrót specjalności, myślnik, numer 
PESEL studenta (lub sztucznego numeru PESEL w przypadku obcokrajowców), rozszerzenie 
pliku.pdf (małymi literami). 
 

Poniżej podajemy nazwy plików w zależności od specjalizacji 
 
KIERUNEK – EUROPEISTYKA STRUDIA EUROPEJSKIE 
 
4003-MGR-EUSE-PZUE-PESEL.pdf - dla specjalizacji polityka zagraniczna UE 
4003-MGR-EUSE-ENŁE-PESEL.pdf – dla specjalizacji Europa w nowym ładzie ekonomicznym 
4003-MGR-EUSE-SPUE-PESEL.pdf – dla specjalizacji system prawny UE 
 

płyta – 4003-MGR-EUSE-specjalizacja-PESEL.pdf oraz imię i nazwisko studenta  

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

 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”)  
 

Strona tytułowa pracy, storna 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 

http://www.ce.uw.edu.pl/


 
 

c) słowa kluczowe (maksymalnie 10), 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. 
 

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 
 

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

Przy odbiorze dyplomu należy oddać legitymację studencką  
*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) 
języki.penomocnik@uw.edu.pl 

 

https://apd.uw.edu.pl/
http://apd.uw.edu.pl/

