Praca magisterska. Egzamin magisterski.
1. Seminarium dyplomowe. Wybór promotora.
Aby móc pisać pracę poza seminarium dyplomowym, student musi uzyskać
pisemną zgodę prowadzącego seminarium, nowego opiekuna pracy oraz
kierownika jednostki dydaktycznej. Pisanie pracy dyplomowej poza seminarium
nie zwalnia studenta z obowiązku zaliczenia seminarium, na które student się
zapisał.
UWAGA: Do zaliczenia wybranego seminarium dyplomowego konieczne jest złożenie
pracy dyplomowej zgodnie z § 47 Regulaminu Studiów UW.

Promotorem pracy magisterskiej może być pracownik IFK lub inny pracownik
UW ze stopniem co najmniej doktora. W przypadku, gdy student chce
przygotować pracę dyplomową pod kierunkiem osoby spoza Uniwersytetu,
składa podanie do kierownika jednostki dydaktycznej (KJD) za pośrednictwem
kierownika studiów z prośbą o upoważnienie takiej osoby przez radę
dydaktyczną, przy jednoczesnym powołaniu uprawnionego nauczyciela
akademickiego do pełnienia funkcji kierującego pracą dyplomową (czyli należy
podać nazwisko proponowanego promotora spoza UW, nazwisko nauczyciela z
IFK, który może pełnić funkcję osoby kierującej pracą, oraz uzasadnienie
wniosku).
Recenzenta pracy dyplomowej proponuje promotor, uwzględniając jego dorobek
naukowy i dydaktyczny w dziedzinie, której dotyczy praca. Recenzentem pracy
magisterskiej musi być nauczyciel akademicki mający co najmniej stopień
doktora.
Student ustala temat pracy dyplomowej z promotorem. Następnie temat pracy
akceptuje KJD (najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu, podpisując
wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej).
2. Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
egzaminu magisterskiego. Skład komisji.
Nie później niż 14 dni przed planowanym terminem egzaminu kierujący pracą
dyplomową zwraca się drogą elektroniczną do KJD z wnioskiem o powołanie
komisji (wniosek zawiera m.in. dane o pracy dyplomowej, w tym ustalony termin
egzaminu, podpisane przez promotora oraz proponowany skład komisji
podpisany przez dyrektora Instytutu).

W komisji egzaminacyjnej powinny się znaleźć trzy osoby: promotor, recenzent
oraz przewodniczący komisji wyznaczony przez KJD, w tym nie mniej niż dwie
osoby muszą mieć co najmniej tytuł doktora.
3. Złożenie pracy magisterskiej. Uzyskanie absolutorium.
Student nie później niż 14 dni przed planowanym terminem egzaminu składa w
APD pracę dyplomową w postaci pliku w formacie PDF.
Szczegółowe wytyczne na temat przygotowania pracy elektronicznej oraz
instrukcje na temat archiwizowania pracy znajdują się na stronie
www.ifk.uw.edu.pl w zakładce „Dla studentów” w „Tok studiów” oraz na stronie
http://www2.polon.uw.edu.pl/sts/ w zakładce „Egzaminy dyplomowe”.
Zgodnie z art. 76. ust. 4. „Prawa o szkolnictwie wyższym” uczelnia ma obowiązek
sprawdzenia pracy dyplomowej przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem
Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Objętość pracy magisterskiej powinna liczyć od 3 do 5 arkuszy
wydawniczych (120–200 tys. znaków). W sytuacji szczególnie uzasadnionej
specyfiką badań KJD na wniosek promotora może zezwolić na mniejszy lub
większy rozmiar pracy.
UWAGA: Praca magisterska musi zawierać streszczenie łacińskie (zasada
dotyczy obu specjalizacji).
Praca magisterska musi dowodzić umiejętności prowadzenia badań naukowych przez studenta i
sprawdzać efekty uczenia się w zakresie:
• pogłębionej i uszczegółowionej znajomości dziedziny, której dotyczy praca;
• poprawnego posługiwania się specjalistycznym językiem i terminologią właściwymi dla
wybranego obszaru badań;
• świadomego posługiwania się uzasadnioną metodologią badawczą;
• samodzielnego zbierania materiałów badawczych potrzebnych do pracy, rozpoznawania
stanu badań nad podjętym zagadnieniem, hierarchizowania uzyskanej wiedzy;
• samodzielnego formułowania hipotez i sądów badawczych, polemiki z innymi
stanowiskami;
• samodzielnego formułowania uzasadnionych wniosków badawczych;
• sporządzania przypisów i bibliografii.

Promotorzy i recenzenci zobowiązani są do uwzględnienia powyższych
kryteriów przy ocenie pracy magisterskiej. Recenzja pracy musi zostać napisana
w ogólnouniwersyteckim formularzu recenzji dostępnym w Archiwum Prac
Dyplomowych. Recenzenci i promotorzy zobowiązani są umieścić recenzje pracy
magisterskiej w Archiwum Prac Dyplomowych najpóźniej na 3 dni przed
egzaminem dyplomowym.

4. Egzamin magisterski.
Na egzamin składają się trzy pytania zadane przez komisję, w tym jedno
związane z problematyką i metodologią pracy (pozwalające magistrantowi
przedstawić m.in. argumentację na rzecz wykorzystanej metody, obranych
narzędzi badawczych, selekcji materiału oraz wskazać perspektywy dalszych
badań wynikających z ustaleń poczynionych w pracy), jedno związane z
dyscypliną naukową, do której została przyporządkowana praca, ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki seminarium magisterskiego, jedno sprawdzające
umiejętność tłumaczenia i samodzielnego opracowania tekstu w języku greckim
lub łacińskim (na podstawie wybranych w porozumieniu z promotorem 30 stron
tekstu). Pytania egzaminacyjne formułują promotor pracy i recenzent.
Przewodniczący komisji czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu i
wykonuje czynności wskazane w § 50 ust. 1 Regulaminu Studiów na
Uniwersytecie Warszawskim.
UWAGA: Egzamin magisterski musi odbyć się do 30 września. Osoby, które nie
zmieszczą się we wskazanym terminie, zostaną z dniem 1 października skreślone z listy
studentów. Będzie im przysługiwało w ciągu dwóch lat prawo do wznowienia studiów
bez obowiązku uzupełnienia różnic programowych (§ 13 ust. 5 Regulaminu Studiów
UW).

Prosimy brać pod uwagę ten termin przy planowaniu ostatniego roku studiów.
Przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego konieczne jest
uzyskanie kompletu zaliczeń wymaganych w programie studiów oraz
rozliczenie ostatniego etapu studiów.
Zasady oceny pracy dyplomowej przygotowanej przez więcej niż jednego studenta
• Autorami jednej pracy dyplomowej może być maksymalnie dwóch studentów.
• Wkład każdego ze studentów piszących pracę dyplomową musi być równy.
•
Poszczególne autorskie części pracy dyplomowej muszą być wyraźnie wyodrębnione
i/lub opisane we wstępie.
• Dopuszcza się zwiększenie górnego limitu objętości pracy przygotowanej przez dwóch
studentów o 50% bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód.
• Każdy z autorów pracy dyplomowej jest oddzielnie oceniany, co oznacza, że praca
dyplomowa musi zostać złożona w formie drukowanej i elektronicznej przez każdego ze
studentów osobno, natomiast kierujący pracą oraz recenzent zobligowani są do
napisania dwóch recenzji, w których oddzielnie ocenią wkład każdego ze studentów.
W uzasadnionych przypadkach rada dydaktyczna może ustalić inne zasady wspólnego pisania
prac dyplomowych.

