
 

 

 

 

Poz. 30 

 

UCHWAŁA NR 30 

UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA 

z dnia 29 września 2020 r. 

w sprawie określenia sposobu organizacji studiów 
w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów  

Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego 

Na podstawie § 58 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW  
z 2019 r. poz. 190) oraz § 4 ust. 5 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
(Monitor UW z 2019 r. poz. 186) Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia, zwana dalej „URK”, 

postanawia, co następuje: 

§ 1 

1. Określa się sposób organizacji studiów w Kolegium Międzywydziałowych 
Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. 

2. Sposób organizacji studiów, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik  

do uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia  
1 października 2020 r. 

Przewodniczący URK: S. Żółtek 

  

DZIENNIK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  

UNIWERSYTECKA RADA DS. KSZTAŁCENIA 

 



 

Załącznik 
do uchwały nr 30 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 29 września 2020 r. 

w sprawie określenia sposobu organizacji studiów w Kolegium Międzywydziałowych 
Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego 

 
ORGANIZACJA STUDIÓW  

W KOLEGIUM MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW 

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

I. ZASADY OGÓLNE 

§ 1 

Podstawy prawne organizacji studiów w Kolegium Międzywydziałowych 
Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego 

stanowią: 
1) Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 186), 

zwany dalej „Regulaminem Studiów”; 
2) Regulamin Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-

Przyrodniczych (Monitor UW z 2020 r. poz. 366), zwany dalej „Regulaminem 
Kolegium MISMaP”.  

§ 2 

Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 

1) etap studiów – część programu studiów realizowana przez studenta w cyklu rocznym; 
2) kierunek pozapodstawowy – kierunek studiów organizowany przez jedną z jednostek 

dydaktycznych uczestniczących w realizacji zadań Kolegium MISMaP innych niż 
jednostka organizująca kierunek podstawowy; 

3) kierunek dyplomowy – kierunek, na którym student planuje uzyskać dyplom 
(licencjacki, inżynierski lub magisterski) i pisemnie zadeklarował realizację 
odpowiedniego minimum programowego; 

4) kierunek podstawowy – kierunek dyplomowy zadeklarowany przez studenta jako 

kierunek, na którym w pierwszej kolejności planuje uzyskać dyplom (licencjacki, 
inżynierski lub magisterski);  

5) Kolegium MISMaP – Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów 
Matematyczno-Przyrodniczych; 

6) minimum programowe – minimalny zakres indywidualnego programu studiów 
prowadzący do uzyskania dyplomu na danym kierunku studiów określony zgodnie  
z § 8 Regulaminu Kolegium MISMaP; 

7) studia w Kolegium MISMAP – indywidualne studia międzydziedzinowe w zakresie 

dziedzin nauk humanistycznych, społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych 
organizowane przez Kolegium MISMaP; 

8) tutor – indywidualny opiekun naukowy studenta; 
9) USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studiów. 

§ 3 

W sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rektora nadzór nad realizacją 
studiów i opiekę nad studentem sprawuje Dyrektor Kolegium MISMaP. Kompetencje rady 
dydaktycznej, o których mowa w § 5 Regulaminu Studiów przysługują Radzie 
Dydaktycznej Kolegium MISMaP. 



 

§ 4 

1. Student odbywa studia w Kolegium MISMaP pod opieką tutora. 

2. Tutor zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Studiów  
i sposobem organizacji studiów w Kolegium MISMaP. Tutor współtworzy wraz ze 

studentem, zgodnie ze sposobem organizacji studiów w Kolegium MISMaP, indywidualny 
plan studiów, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora Kolegium MISMaP staje się 
indywidualnym programem studiów, zwanym dalej „IPS”. Do obowiązków tutora należy 
także monitorowanie postępów studenta oraz opiniowanie wniosków o zwiększenie limitu 

punktów ECTS. 

3. W zależności od wybranego przez studenta kierunku dyplomowego, studia  

w Kolegium MISMaP trwają co najmniej: 
1) sześć semestrów w przypadku studiów pierwszego stopnia; 
2) siedem semestrów w przypadku studiów inżynierskich; 
3) cztery semestry w przypadku studiów drugiego stopnia; 

4) dziesięć semestrów w przypadku jednolitych studiów magisterskich. 

4. W przypadku zrealizowania wymagań programowych dla danego kierunku 

dyplomowego w okresie krótszym niż ten, o którym mowa w ust. 2, student ma prawo  
do wcześniejszego przystąpienia do egzaminu dyplomowego.  

5. Studia w Kolegium MISMaP są realizowane poprzez: 
1) współpracę z tutorem; 
2) realizację IPS; 

6. Student kształci się zgodnie z IPS, który ustala w cyklu semestralnym  
w porozumieniu ze swoim tutorem.  

7. Student wybiera tutora, kierując się następującymi kryteriami: 
1) tutor powinien być nauczycielem akademickim zatrudnionym w jednej z jednostek 

dydaktycznych uczestniczących w realizacji zadań Kolegium MISMaP; 

2) tutor powinien specjalizować się w dziedzinie nauki bliskiej zainteresowaniom 
studenta. 

8. Decyzję o zatwierdzeniu studentowi tutora podejmuje Dyrektor Kolegium 
MISMaP. W przypadku niezatwierdzenia tutora do dnia 30 listopada danego roku 
akademickiego, tutora studentowi wyznacza Dyrektor Kolegium MISMaP. 

§ 5 

1. Rozpoczynając studia w Kolegium MISMaP, student musi złożyć deklarację 
dotyczącą realizacji przynajmniej jednego kierunku dyplomowego. 

2. Kierunek podstawowy można zmienić, za zgodą Dyrektora Kolegium MISMaP: 
1) do końca II etapu studiów pierwszego stopnia lub  
2) do końca III etapu studiów inżynierskich lub 
3) do końca IV etapu jednolitych studiów magisterskich lub 

4) do końca I etapu studiów drugiego stopnia. 

3. Warunkiem zmiany kierunku podstawowego jest zaliczenie etapu studiów. 

§ 6 

Student przyjęty na studia w Kolegium MISMaP w trybie przeniesienia 
zobowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych określonych przez Dyrektora 
Kolegium MISMaP. 



 

§ 7 

 Student nie może w ramach studiów w Kolegium MISMaP realizować minimum 

programowego na kierunku studiów, na który został przyjęty w rekrutacji na studia. 

II. ORGANIZACJA STUDIÓW 

§ 8 

1. Studia w Kolegium MISMaP są realizowane na poziomie studiów pierwszego, 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Poziom studiów jest 
uzależniony od kierunku dyplomowego realizowanego przez studenta. 

2. Student kształci się pod opieką tutora, którego dane (imię, nazwisko, stopień 
naukowy, jednostkę zatrudniającą, adres e-mail, telefon kontaktowy) jest zobowiązany 
umieścić na formularzu IPS. Student może zrezygnować ze współpracy z tutorem.  
O rezygnacji lub zmianie tutora student zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 

Dyrektora Kolegium MISMaP.  

§ 9 

1. IPS jest dokumentem, w którym student deklaruje realizację określonych 
przedmiotów i związanych z nimi zajęć objętych rejestracją w USOS, wraz z informacją 

o formie ich zaliczenia oraz przypisanej im liczbie punktów ECTS. IPS musi zostać 
pozytywnie zaopiniowany przez tutora i zatwierdzony przez Dyrektora Kolegium  
MISMaP. 

2. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów IPS uwzględnia zajęcia  
z odpowiednich kierunków studiów organizowanych przez jednostki dydaktyczne 
Uniwersytetu Warszawskiego. Zakres zajęć precyzują minima programowe. Student 

realizuje minimum programowe obowiązujące w tym roku akademickim, w którym 
rozpoczyna realizację danego kierunku w Kolegium MISMaP. 

3. Minima programowe powinny stanowić nie więcej niż 2/3 liczby punktów 
zaliczeniowych przewidzianych dla studenta danego kierunku. 

4. Student ustala z tutorem IPS na dany semestr, uwzględniając wymogi 
minimum programowego dla wybranego kierunku dyplomowego oraz dodatkowe 
wymagania dla poszczególnych etapów studiów. Przy układaniu IPS student dokonuje 
wyboru zajęć z oferty Uniwersytetu Warszawskiego na dany rok akademicki. Student 

może zapisać się na zajęcia oferowane przez jednostki dydaktyczne na innym poziomie 
studiów niż ten, na którym studiuje, po uprzednim uzyskaniu zgody kierownika właściwej 
jednostki dydaktycznej i tutora. 

5. Student jest zobligowany do przestrzegania zasad rejestracji na zajęcia 
obowiązujących w danej jednostce dydaktycznej oraz zasad zaliczania przedmiotu 
podanych w sylabusie zamieszczonym w systemie USOS. 

6. Jeśli student zamierza uczestniczyć w zajęciach spoza oferty Uniwersytetu 
Warszawskiego, zobowiązany jest podać w IPS informację o formie ich zaliczenia  

i przypisanej im liczbie punktów ECTS. 

7. Student ma prawo do rezygnacji z zajęć uniwersyteckich zgodnie z § 32 ust. 2 

i 3 Regulaminu Studiów oraz do rezygnacji z zajęć pozauniwersyteckich. W przypadku 
rezygnacji z zajęć student musi dokonać korekty IPS. O korekcie niezwłocznie informuje 
Dyrektora Kolegium MISMaP.   

8. Obowiązek składania IPS dotyczy także: 



 

1) studentów, którzy powtarzają etap studiów; 
2) studentów ubiegających się o urlop od zajęć z prawem do zaliczania zajęć. 

9. Student, na zasadach określonych w Regulaminie Studiów i po uzgodnieniu  
z Dyrektorem Kolegium MISMaP, może realizować część programu studiów na innej 
uczelni, w instytucji krajowej lub zagranicznej na podstawie indywidualnego programu 
studiów, w szczególności w ramach porozumień lub programów, których Uniwersytet 

Warszawski jest sygnatariuszem. 

§ 10 

1. Student zobowiązany jest zamieścić w IPS wszystkie zajęcia, zaliczenia, 
egzaminy i praktyki, na które zapisał się w systemie USOS i podpiął pod dany etap 

studiów, oraz wszystkie zajęcia organizowane przez inne niż Uniwersytet Warszawski 
jednostki prowadzące dydaktykę na poziomie wyższym, które zamierza zrealizować  
w danym roku akademickim. 

2. Zaliczenia i egzaminy, które nie zostały zadeklarowane w IPS nie mogą być 
uwzględnione w rozliczeniu danego etapu. 

§ 11 

1. Dyrektor Kolegium MISMaP może:  
1) zatwierdzić IPS;  
2) zatwierdzić IPS warunkowo – nakazując studentowi uwzględnić określone 

przedmioty w IPS na następny semestr;  

3) skierować IPS do poprawy; 
4) nie zatwierdzić IPS, co skutkuje niezaliczeniem odpowiedniego etapu studiów. 

2. Student ostatniego roku studiów, składając IPS na semestr zimowy, 
zobowiązany jest złożyć także oświadczenie o przedmiotach brakujących do spełnienia 
minimum programowego koniecznych do uzyskania odpowiedniego tytułu w zakresie  
kierunku podstawowego. 

§ 12 

Na program studiów realizowany w Kolegium MISMaP składają się:  

1) przedmioty kierunkowe – należące do minimum programowego na kierunku studiów 
organizowanym przez co najmniej jedną z jednostek dydaktycznych uczestniczących  
w realizacji zadań Kolegium MISMaP, o których mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu 
Kolegium MISMaP;  

2) przedmioty dodatkowe – przedmioty ogólnouniwersyteckie oraz przedmioty 
prowadzone na kierunkach studiów organizowanych przez jednostki dydaktyczne 
Uniwersytetu Warszawskiego inne niż wymienione w pkt 1, a także na innych 
uczelniach lub w jednostkach naukowych;  

3) przedmioty modułowe – przedmioty oferowane studentom studiów 
międzydziedzinowych na Uniwersytecie Warszawskim, przyporządkowane  
do różnych dziedzin nauki; 

4) przedmioty uzupełniające – lektoraty z języków obcych nowożytnych, zajęcia  

z wychowania fizycznego, zajęcia z podstaw ochrony własności intelektualnej. 

§ 13 

1. IPS na dany semestr, zaakceptowany przez tutora, należy złożyć do Dyrektora 
Kolegium MISMaP do dnia 15 października w przypadku semestru zimowego lub do dnia 

15 marca w przypadku semestru letniego. 



 

2. Łączne obciążenia przewidywane w IPS powinny prowadzić do uzyskania  
co najmniej 30 punktów ECTS na zakończenie każdego semestru.  

3. W ramach IPS student powinien w ciągu roku akademickiego zrealizować  
co najmniej: 
1) przedmioty kierunkowe z kierunku podstawowego; 
2) przedmioty kierunkowe z kierunków innych niż kierunek podstawowy, tj. przynajmniej 

jednego, innego kierunku organizowanego przez jedną z jednostek dydaktycznych 
uczestniczących w realizacji zadań Kolegium MISMaP innych niż jednostka 
dydaktyczna organizująca kierunek podstawowy; 

3) przedmioty z różnych dziedzin nauki, pozwalające spełnić wymóg 

międzydziedzinowości. 

4. Przy układaniu IPS student i jego opiekun zobowiązani są uwzględniać 

konieczność:  
1) uzyskania wymaganej liczby punktów ECTS;  
2) wypełniania minimum programowego na kierunku podstawowym;  
3) włączenia przedmiotów kierunkowych z kierunków pozapodstawowych;  

4) realizacji zajęć z więcej niż jednej dziedziny nauki.  

§ 14 

1. Z przedmiotów kierunkowych należących do programu studiów na kierunku 
podstawowym, student powinien uzyskać w danym roku akademickim co najmniej 30 

punktów ECTS. Wybór przedmiotów kierunkowych musi także uwzględniać pełną 
realizację minimum programowego na kierunku podstawowym w czasie przewidzianym 
na realizację pełnego cyklu kształcenia, o którym mowa w § 4 ust. 2. 

2. Wymiar przedmiotów kierunkowych z kierunków pozapodstawowych,  
o których mowa w § 13 ust. 3 pkt 2, powinien wynosić co najmniej 12 punktów ECTS  
z przedmiotów wchodzących w skład minimum programowego na tym kierunku 

studentów. 

3. Student może wybrać przedmioty kierunkowe tylko na jednym kierunku 

studiów w okresie przygotowywania pracy dyplomowej w przypadku: 
1) dyplomu licencjackiego – w szóstym semestrze;  
2) dyplomu inżynierskiego – w siódmy semestrze;  
3) dyplomu magisterskiego w ramach jednolitych studiów magisterskich – podczas 

piątego roku studiów 
– o ile wcześniej uzyskał wymaganą liczbę punktów ECTS, o której mowa w ust. 2. 

4. Do zaliczenia programu studiów i dopuszczenia do egzaminu dyplomowego 
wymagane jest zaliczenie przedmiotów kierunkowych na kierunkach pozapodstawowych 
w wymiarze co najmniej: 

1) 36 punktów ECTS na studiach pierwszego stopnia; 
2) 42 punktów ECTS na studiach inżynierskich; 
3) 24 punktów ECTS na studiach II stopnia;  
4) 60 punktów ECTS na jednolitych studiach magisterskich.  

5. W ramach limitu, o którym mowa w ust. 4, nie uwzględnia się przedmiotów 
ogólnouniwersyteckich.  

6. W przypadku wyboru kierunku podstawowego lub kierunku dyplomowego 
spośród kierunków przyporządkowanych wyłącznie do dziedziny nauk społecznych lub 

dziedziny nauk humanistycznych, zajęcia realizowane w ramach kierunku 



 

pozapodstawowego muszą zostać zrealizowane w ramach kierunków studiów 
przyporządkowanych do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. W szczególności: 
1) w przypadku wyboru kierunku podstawowego spośród kierunków studiów 

organizowanych przez Wydział Filozofii, student nie może realizować zajęć  

z kierunków pozapodstawowych organizowanych przez Wydział Psychologii lub  
Wydział Socjologii; 

2) w przypadku wyboru kierunku podstawowego spośród kierunków studiów 
organizowanych przez Wydział Socjologii, student nie może realizować zajęć  

z kierunków pozapodstawowych organizowanych przez Wydział Filozofii lub Wydział 
Psychologii; 

3) w przypadku wyboru kierunku podstawowego spośród kierunków studiów 
organizowanych przez Wydział Psychologii, student nie może realizować zajęć  

z kierunków pozapodstawowych organizowanych przez Wydział Filozofii lub Wydział 
Socjologii.  

7. W przypadku wyboru kierunku podstawowego spośród kierunków 

organizowanych przez Wydział Filozofii, Wydział Socjologii lub Wydział Psychologii 

przedmioty prowadzone przez wymienione jednostki dydaktyczne mogą być wybierane 
jako przedmioty dodatkowe. 

§ 15 

W ramach przedmiotów modułowych, o których mowa w § 12 pkt 3, student 

powinien zrealizować w danym roku akademickim zajęcia w wymiarze co najmniej  

4 punktów ECTS z innej dziedziny nauki niż dziedzina, do której przyporządkowany został 

jego kierunek podstawowy, w szczególności student kierunku studiów 

przyporządkowanego do innych dziedzin niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

powinien zrealizować przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych lub z dziedziny nauk 

społecznych. Do przedmiotów modułowych nie zalicza się lektoratów z języka obcego 

nowożytnego oraz zajęć z wychowania fizycznego. Studenci realizujący drugi dyplom 

licencjacki, inżynierski lub magisterski w okresie przedłużonych z tego powodu studiów, 

zwolnieni są z obowiązku realizacji przedmiotów modułowych (po zrealizowaniu wymogu 

ich zaliczenia w czasie realizacji pierwszego dyplomu). 

§ 16 

1. W trakcie I etapu studiów pierwszego stopnia, studiów inżynierskich lub 
jednolitych studiów magisterskich student jest zobowiązany zrealizować szkolenie BHP  

i zajęcia z podstaw ochrony własności intelektualnej.  

2. Przed egzaminem dyplomowym w przypadku studiów pierwszego stopnia lub 

przed zakończeniem trzeciego roku studiów w przypadku jednolitych studiów 
magisterskich, student jest zobowiązany zdać egzamin z języka obcego nowożytnego  
na poziomie B2. 

3. Student, do końca V etapu jednolitych studiów magisterskich lub II etapu 
studiów drugiego stopnia, jest zobowiązany do zaliczenia zajęć, które potwierdzają 
kompetencje językowe na poziomie co najmniej B2+ (do tej puli nie wliczają się lektoraty 

języków obcych nowożytnych) lub zdania egzaminu na poziomie wyższym niż B2. 

4. Student jest zobowiązany zaliczyć 90 godzin zajęć z wychowania fizycznego: 

1) na studiach pierwszego stopnia w ciągu pierwszych pięciu semestrów studiów; 
2) na jednolitych studiach magisterskich w ciągu pierwszych sześciu semestrów 

studiów. 



 

§ 17 

Na podstawie decyzji Dyrektora Kolegium MISMaP projekty naukowe trwające  

co najmniej dwa tygodnie i zrealizowane poza minimum programowym, w tym w okresie 

przerw od zajęć akademickich oraz podsumowane pracą pisemną zaopiniowaną przez 

tutora lub publikacją naukową, mogą być zaliczone studentowi jako projekt indywidualny, 

za który można uzyskać od 2 do 10 punktów ECTS. 

§ 18 

1. Student, który kształci się dodatkowo na kierunku studiów realizowanym poza 

Kolegium MISMaP, może skorzystać z prawa do włączenia do swojego IPS przedmiotów 
realizowanych na tym kierunku. Łączna liczba punktów przedstawiona z tego tytułu  
w rozliczeniu rocznym nie może przekraczać 6 punktów ECTS. Do tej puli nie wlicza się 
zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów z języków obcych nowożytnych. Decyzję  

o włączeniu przedmiotów do IPS na wniosek studenta podejmuje Dyrektor Kolegium 
MISMaP. 

2. Jeśli student rezygnuje ze studiowania innego kierunku studiów i pozostaje 
wyłącznie studentem Kolegium MISMaP, może ubiegać się o włączenie do IPS 
przedmiotów zrealizowanych na kierunku, z którego zrezygnował. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje Dyrektor Kolegium MISMaP. Włączenie do IPS przedmiotów zaliczonych 

wcześniej na innym kierunku studiów nie zwalnia studenta z realizacji przynajmniej 
jednego minimum programowego, dodatkowych wymagań dla poszczególnych etapów 
studiów w Kolegium MISMaP oraz wymogu zrealizowania zajęć za co najmniej 60 
punktów ECTS w danym roku akademickim. 

§ 19 

Student, który kształci się jednocześnie na innej uczelni, może ubiegać się  

o włączenie do swojego programu w Kolegium MISMaP przedmiotów zrealizowanych  
na innych uczelniach, przy czym:  
1) suma wszystkich punktów ECTS przyznanych za przedmioty zaliczone na innych 

uczelniach nie może przekroczyć 20% punktów ECTS za przedmioty zrealizowane 

podczas dotychczasowych studiów w Kolegium MISMaP na kierunku podstawowym;  
2) suma punktów ECTS przyznanych za przedmioty zrealizowane w ramach studiów  

na innej uczelni nie może przekroczyć 10% punktów ECTS za przedmioty 
zrealizowane podczas dotychczasowych studiów w Kolegium MISMaP na kierunkach 

pozapodstawowych; 
3) w przypadku włączenia przedmiotów zrealizowanych na innych uczelniach 

wymagane jest wcześniejsze zaliczenie na danym kierunku w ramach Kolegium 
MISMaP przynajmniej 12 punktów ECTS. 

§ 20 

1. Student, który uzyskał dyplom licencjacki, inżynierski lub magisterski  
w ramach studiów na wybranym kierunku podstawowym może ubiegać się o uzyskanie 
dyplomu na drugim kierunku dyplomowym, na którym także studiował w ramach 

Kolegium MISMaP. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dotychczasowy drugi kierunek 

dyplomowy staje się kierunkiem podstawowym studenta, przy czym student nie jest 
zobowiązany do zaliczania przedmiotów poza kierunkiem podstawowym.  



 

3. Wymagania do uzyskania dyplomu na drugim kierunku polegają  
na wypełnieniu minimum programowego wystarczające do uzyskania tytułu zawodowego 
licencjata, inżyniera lub magistra w zakresie danego kierunku.  

4. Po uzyskaniu przez studenta dyplomu na kierunku podstawowym Dyrektor 
Kolegium MISMaP może wyrazić zgodę na przedłużenie studiów w celu uzyskania 
dyplomu na drugim kierunku. Przedłużenie nie może być dłuższe niż jeden rok dla 

dyplomu licencjackiego, dyplomu inżynierskiego i dyplomu magisterskiego uzyskiwanego 
na studiach drugiego stopnia oraz dwa lata dla dyplomu magisterskiego uzyskiwanego 
na jednolitych studiach magisterskich. 

III. ZALICZANIE ETAPÓW STUDIÓW 

§ 21 

1. Okresem zaliczeniowym etapu studiów w Kolegium MISMaP jest rok 

akademicki. 

2. Zaliczenie etapu studiów wymaga uzyskania zaliczenia ze wszystkich 

przedmiotów zadeklarowanych w IPS na kolejne dwa semestry oraz uzyskania nie mniej 
niż 60 punktów ECTS do ostatniego dnia egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru 
letniego danego roku akademickiego. 

3. W terminie trzech dni roboczych od ostatniego dnia egzaminacyjnej sesji 
poprawkowej student zobowiązany jest do podpięcia zrealizowanych przedmiotów  
i zgłoszenia w USOS do rozliczenia etapu studiów. 

4. Student, który nie zrealizował IPS zobowiązany jest w terminie trzech dni 
roboczych od ostatniego dnia egzaminacyjnej sesji poprawkowej złożyć pisemne 

wyjaśnienie. 

5. Studenci realizujący zajęcia spoza oferty Uniwersytetu Warszawskiego  

są zobowiązani dołączyć pisemne potwierdzenie ocen, zaliczeń i punktów ECTS 
uzyskanych w danym roku akademickim. 

6. Jeżeli student zdał co najmniej jeden egzamin dyplomowy, może złożyć 
podanie o wpisanie na dodatkowy rok celem realizacji kolejnych dyplomów. 

IV. UKOŃCZENIE STUDIÓW 

§ 22 

Po zrealizowaniu wymagań programowych określonych dla studenta Kolegium 
MISMaP student może przystąpić do egzaminu dyplomowego. 

§ 23 

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego określają szczegółowe zasady 

procesu dyplomowania na danym kierunku studiów, na którym student przystępuje  
do egzaminu dyplomowego. 

§ 24 

1. W przypadku studentów realizujących programy studiów pierwszego stopnia 

w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego licencjackiego lub inżynierskiego 
należy: 
1) zrealizować minimum programowe kierunku dyplomowego i uzyskać nie mniej niż 

180 punktów ECTS, w tym minimum 36 ECTS z przedmiotów kierunkowych  

z kierunków pozapodstawowych; 



 

2) zdać egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie B2; 
3) zaliczyć 90 godzin zajęć z wychowania fizycznego; 
4) złożyć pracę dyplomową (licencjacką lub inżynierską). 

2. Studenci, którzy planują złożyć egzaminy dyplomowe (licencjackie lub 
inżynierskie) na więcej niż jednym z zadeklarowanych kierunków dyplomowych, oprócz 
wskazanych powyżej wymagań powinni zrealizować minima programowe dla każdego  

z tych kierunków oraz złożyć prace dyplomowe na tych kierunkach. 

§ 25 

1. W przypadku studentów realizujących programy jednolitych studiów 
magisterskich w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego magisterskiego należy: 

1) zrealizować minimum programowe kierunku dyplomowego i uzyskać nie mniej niż 
300 punktów ECTS, w tym minimum 60 ECTS z przedmiotów kierunkowych  
z kierunków pozapodstawowych; 

2) zdać egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie B2 i zaliczyć zajęcia, które 

potwierdzają kompetencje językowe na poziomie co najmniej B2+ lub zdać egzamin  
na poziomie wyższym niż B2; 

3) zaliczyć 90 godzin zajęć z wychowania fizycznego; 
4) złożyć pracę dyplomową (magisterską). 

2. Studenci, którzy planują złożyć egzaminy dyplomowe (magisterskie) na więcej 
niż jednym z zadeklarowanych kierunków dyplomowych, oprócz wskazanych powyżej 

wymagań powinni zrealizować minima programowe dla każdego z tych kierunków oraz 
złożyć prace dyplomowe na tych kierunkach.  

§ 26 

1. W przypadku studentów realizujących programy studiów drugiego stopnia  

w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego magisterskiego należy: 
1) zrealizować minimum programowe kierunku dyplomowego i uzyskać nie mniej niż 

120 punktów ECTS, w tym minimum 24 ECTS z przedmiotów kierunkowych  
z kierunków pozapodstawowych; 

2) zaliczyć zajęcia, które potwierdzają kompetencje językowe na poziomie co najmniej 
B2+ lub zdać egzamin na poziomie wyższym niż B2; 

3) złożyć pracę dyplomową (magisterską). 

2. Studenci, którzy planują złożyć egzaminy dyplomowe (magisterskie) na więcej 
niż jednym z zadeklarowanych kierunków dyplomowych, oprócz wskazanych powyżej 
wymagań powinni zrealizować minima programowe dla każdego z tych kierunków oraz 

złożyć prace dyplomowe na tych kierunkach.  

§ 27 

1. Egzamin dyplomowy licencjacki powinien odbyć się odpowiednio do końca  
III etapu studiów pierwszego stopnia, tj. do dnia zakończenia szóstego semestru studiów.  

2. Egzamin dyplomowy inżynierski powinien odbyć się do końca IV etapu studiów 
pierwszego stopnia, tj. do dnia zakończenia siódmego semestru studiów. 

3. Egzamin dyplomowy magisterski powinien odbyć się: 
1) w wypadku studiów drugiego stopnia – do końca II etapu studiów, tj. do dnia 

zakończenia czwartego semestru studiów drugiego stopnia; 
2) w wypadku jednolitych studiów magisterskich – do końca V etapu studiów, tj. do dnia 

zakończenia dziesiątego semestru studiów. 


