Uchwała Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w sprawie
Regulaminu egzaminów licencjackich i magisterskich (dyplomowych)
na kierunkach politologia, europeistyka oraz bezpieczeństwo wewnętrzne
w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
§1
1.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia prowadzonych w Instytucie Politologii, z wyjątkiem studentów
określonych w ust. 2, są zobowiązani do złożenia swoich prac dyplomowych do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku
akademickim (zob. § 28 ust. 1 Regulaminu studiów w UKSW).

2.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku europeistyka zwolnieni są z obowiązku złożenia pracy dyplomowej. Są oni
natomiast zobowiązani do przedstawienia prac pisemnych w ramach dwóch seminariów tematycznych oraz przystąpienia do
egzaminu końcowego. Zasady egzaminu reguluje osobny regulamin.

3.

Dziekan, na wniosek kierującego pracą lub na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej w razie długotrwałej
choroby studenta lub z innych przyczyn (np. czasowy brak dostępu do materiałów źródłowych, choroba lub dłuższa nieobecność
promotora spowodowana innymi usprawiedliwionymi przyczynami). Termin złożenia pracy nie może być przesunięty na później niż do
30 września ostatniego roku studiów (zob. § 28 ust. 4 Regulaminu studiów w UKSW).

4.

Niezłożenie pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie studenta z listy studentów (zob. § 28 ust. 5 Regulaminu
studiów w UKSW).
§2

1.
2.

Praca dyplomowa (licencjacka lub magisterska) powinna spełniać odpowiednie wymogi edytorskie, formalne i metodologiczne.
Wymogi te określone są w załącznikach (nr 1 i nr 2) do niniejszego Regulaminu.

1.

Szczegółowe warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, jego tryb, przebieg oraz zasady oceniania określone są w Regulaminie
studiów w UKSW (zob. § 44-48).

1.

Egzaminy dyplomowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają w czerwcu lub lipcu w danym roku kalendarzowym i
stanowią zakończenie danego stopnia studiów.

2.

W przypadku zgody dziekana na przesunięcie terminu złożenia pracy do dnia 30 września danego roku, egzaminy odbywają się w
terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy.

3.

Terminy egzaminów dyplomowych wyznacza Zastępca Dyrektora IP ds. studenckich.

4.

Terminy egzaminów dyplomowych nie mogą pokrywać się z terminami zajęć dydaktycznych, w których biorą udział: przewodniczący
komisji, promotor oraz recenzent.

5.

Terminy egzaminów wyznaczane są najpóźniej w dzień roboczy po zakończeniu zajęć dydaktycznych i ogłaszane studentom drogą
internetową.

1.

Prace napisane pod kierunkiem niesamodzielnych pracowników naukowych mogą być recenzowane wyłącznie przez samodzielnych
pracowników naukowych.

2.

Prace napisane pod kierunkiem samodzielnych pracowników naukowych mogą być recenzowane przez niesamodzielnych
pracowników naukowych.

1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Wydziału.
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§5

§7

Warszawa, dnia 7. maja 2012 r.

