
Informacje dla studentów V roku: 

W celu uzyskania absolutorium należy zrealizować wymagania programowe: 

1 / Przedmioty Podstawowe /P/ w tym 3 Procedury – KPA, KPK i KPC oraz min. 2 warsztaty z Procedur 

do wyboru 

2 / Przedmioty Kierunkowe /K/ - student wybiera co najmniej 9 spośród 13 wskazanych przedmiotów 

( w przypadku zaliczenia więcej niż 9 przedmiotów -  wszystkie będą  wliczane  do średniej ) 

3 / Wykłady ogólnouniwersyteckie – min. 15 pkt ECTS w tym min. 5 pkt ECTS z obszaru nauk 

humanistycznych 

4 / Bloki specjalizacyjne  - do zaliczenia minimum 3 bloki specjalizacyjne; 

5 / Praktyka zawodowa -  w wymiarze 320 godz. (2 miesięcy), z czego 80 godz. w sądzie. 

Do Dziekanatu należy dostarczyć  kopie (pełnych praktyk) poświadczone przez Pełnomocnika 

Dziekana ds. praktyk. 

6 / Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2+, z uwagi na brak egzaminu „B2+” należy:  

a) zrealizować egzamin B2 i uzupełnić go przedmiotem w języku obcym np. OG lub lektoratem na 

poziomie C1 

b) albo zrealizować sam certyfikat C1 lub C2 

7 / Studenci stacjonarni muszą obowiązkowo zaliczyć 3 semestry zajęć z wychowania fizycznego 

 

Po spełnieniu powyższych przesłanek należy wysłać maila do opiekuna roku z prośbą o wyliczenie 

absolutorium. Oceny z egzaminów językowych, seminarium V roku, ćwiczeń nie wliczają się do 

średniej. Maksymalnie 4 lektoraty mogą być brane jako oceny do średniej, tylko jedno 

proseminarium z IV roku jest liczone do średniej oraz punkty do puli 300 

Uwaga: do wyliczania absolutorium nie jest wymagane zaliczenie seminarium magisterskiego, 

którego zaliczenie następuje po złożeniu u Promotora pracy dyplomowej. 

Kwestię oceny na dyplomie ukończenia studiów reguluje par. 52 Regulaminu Studiów w UW. 

Prosimy o nie wysyłanie próśb o sprawdzenie, próbne wyliczenie absolutorium ect. Każdy rok ma 

JEDNEGO OPIEKUNA i przy takiej liczbie studentów na roku  i obowiązków jest to po prostu 

niewykonalne. 

Kwestie pracy i obrony: 

1 / Temat pracy dyplomowej należy zgłosić na formularzu, do Sekretariatu Katedry/Zakładu, w której 

planowana jest obrona do końca semestru zimowego. Formularz do pobrania znajdą Państwo na 

stronie WPiA UW zakładce STUDENCI – DOKUMENTY i WZORY 

2 / Formularz zgłoszenia na egzamin dyplomowy, należy złożyć w Sekretariacie Katedry/Zakładu, w 

którym  odbędzie się obrona (w terminie dwóch tygodni przed egzaminem). Formularz do pobrania 

znajdą Państwo na stronie WPiA UW zakładce STUDENCI – DOKUMENTY i WZORY 

3 / Forma, wygląd pracy magisterskiej: kwestie techniczne ustalacie Państwo z Promotorem. Na 

stronie WPiA UW w zakładce STUDENCI – DOKUMENTY i WZORY – znajduje się  Wzór stron tytułowych 

pracy dyplomowej (dziekanat takich informacji nie udzieli) 

4 / Do Dziekanatu NIE składacie Państwo pracy dyplomowej na płycie CD, ani wersji papierowych. 

Studenci samodzielnie wgrywają pracę do systemu APD. Streszczenie i słowa kluczowe należy 

samodzielnie uzupełnić w systemie. 



5 / Chęć aktywacji e-obiegówki zgłaszamy mailowo na adres : obiegowka@wpia.uw.edu.pl  podając 

imię i nazwisko oraz nr albumu / przed obroną lub po obronie pracy dyplomowej, bez aktywacji nie 

odbiorą państwo dyplomu/ 

(e-obiegówka to parę pytań, które pojawią się w Państwa USOSWEB i to wszystko z Państwa strony, 

każda jednostka sama na nią odpowiada, ostateczne zamknięcie i rozliczenie obiegówki robi Dziekanat 

w dniu odbioru przez Państwa dyplomu) 

Jednocześnie informuję, że wcześniejsze przystąpienie do obrony pracy magisterskiej jest możliwe 

po zakończeniu semestru zimowego 2022/2023 czyli od rozpoczęcia semestru letniego ( X semestr ). 

Dyplom : 

- opłata za dyplom 60 zł 

- Jeżeli dyplom także w wersji angielskiej + 40 zł. 

Opłaty należy dokonać najpóźniej w dniu obrony pracy dyplomowej na konto znajdujące się po 

zalogowaniu do usosweb. 

Do dyplomu z wyróżnieniem należy dostarczyć do Dziekanatu WPiA zdjęcie w formacie 45 mm x 65 

mm. Dyplom z wyróżnieniem jest przygotowywany przez Pracownika Uniwersytetu i podpisywany 

przez J.M. Rektora, zatem czas oczekiwania wynosi ok. miesiąca od momentu złożenia przez Państwa 

zdjęcia. 

UWAGA:  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 10 lutego 2017 r. 

dot. Odpisu w języku angielskim: nazwa uczelni, tytuł zawodowy oraz wynik ukończenia studiów 

pozostawia się w języku polskim. 

W  przypadku kiedy nie wszyscy Państwo zdążą się obronić do końca roku akademickiego ( 30 wrzesień 

2023 r. ) istnieje możliwość przedłużenia tego terminu do 31 grudnia 2023 r.. W tym celu należy złożyć 

podanie w systemie USOS lub w Dziekanacie (do 30 września br. !!!), ale dotyczy to wyłącznie 

przedłużenia czasu na obronę pracy dyplomowej – co oznacza, że muszą być spełnione wszystkie 

przesłanki do uzyskania absolutorium !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Średnia absolutorium i obowiązkowe 300 pkt ECTS: 

-  Na V roku jest wyliczana tylko i wyłącznie średnia absolutorium (min. 300 pkt ECTS), wyliczana zawsze 

na korzyść studenta, składają się na nią: 

Przedmioty podstawowe(P) 

min. 2 warsztaty do procedur (tylko pkt nie ocena), 

Przedmioty kierunkowe(K) 

3 bloki specjalizacyjne (różna ilość pkt ECTS), 

Wykłady ogólnouniwersyteckie OG – min. 15 pkt, 

Proseminarium  IV rok – 4/5 pkt, 

Seminarium mgr - 12 pkt (tylko pkt nie ocena), 

Egzamin z j. obcego –  2 pkt (tylko pkt nie ocena), 
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Praktyka zawodowa – 10 pkt, 

Kursy internetowe (BHP, POWI, TI) – 3 pkt (tylko pkt nie ocena) 

inne przedmioty do uzupełnienia 300 pkt ECST 

 

Każdy absolwent poza dyplomem otrzymuje również suplement, w którym są wykazane WSZYSTKIE 

przedmioty zaliczone w toku studiów (nawet te, które nie są liczone do absolutorium)  

 


