
 

Poz. 17 

UCHWAŁA NR 16 

RADY WYDZIAŁU GEOLOGII  

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 25 stycznia 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia Zasad dyplomowania na Wydziale Geologii, 
dla studentów którzy rozpoczną studia od roku akademickiego 2019/2020, 
w związku z realizacją projektu „Nowy kierunek studiów drugiego stopnia, 

geologia poszukiwawcza” oraz „Zmodyfikowany program studiów, geologia 
stosowana” w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju 

Uniwersytetu Warszawskiego, finansowanego ze środków PO WER ścieżka 3.5  

 Na podstawie § 40 pkt 11 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst 

jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) Rada Wydziału Geologii 

postanawia, co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się Zasady dyplomowania na Wydziale Geologii, dla studentów 
którzy rozpoczną studia od roku akademickiego 2019/2020, w związku z realizacją 
projektu „Nowy kierunek studiów drugiego stopnia, geologia poszukiwawcza” oraz 
„Zmodyfikowany program studiów, geologia stosowana” w ramach Programu 
zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, 
finansowanego ze środków PO WER ścieżka 3.5, które stanowią załącznik do 
uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.  

Dziekan Wydziału Geologii: E. Krogulec 
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Załącznik  
do uchwały nr 16 Rady Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego  

z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Zasad dyplomowania na Wydziale 

Geologii, dla studentów którzy rozpoczną studia od roku akademickiego 2019/2020, 

w związku z realizacją projektu „Nowy kierunek studiów drugiego stopnia, geologia 

poszukiwawcza” oraz „Zmodyfikowany program studiów, geologia stosowana” w ramach 

Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, 

finansowanego ze środków PO WER ścieżka 3.5 
 
 

PRACA DYPLOMOWA I EGZAMIN DYPLOMOWY NA WYDZIALE GEOLOGII 

dla studentów którzy rozpoczną studia magisterskie w roku akademickim 

2019/2020 

 

§ 1 

Wymagania formalne i informacje ogólne 

1. Dyplom ukończenia studiów magisterskich uzyskuje się na podstawie 

średniej ocen uzyskanych w czasie studiów, oceny złożonej pracy dyplomowej 

i oceny egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem Studiów na UW. 

2. Opiekę nad pracą dyplomową sprawują pracownicy jednostki macierzystej 

Dyplomanta ze stopniem co najmniej doktora. W uzasadnionych przypadkach jedną 

pracę może nadzorować dwóch lub trzech opiekunów z różnych jednostek naukowo-

badawczych, z których co najmniej jeden posiada stopień doktora i jest pracownikiem 

Wydziału Geologii UW. 

3. Złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem zaliczenia seminarium 

magisterskiego na IV semestrze studiów (podstawa prawna: Regulamin Studiów na 

UW). Zaliczenie seminarium może być wystawione dopiero po złożeniu pracy 

w Dziekanacie studenckim.  

4. Recenzent wyznaczany jest przez Prodziekana spośród dwóch kandydatur 

wskazanych przez Opiekuna pracy. 

5. Zgodnie z Regulaminem Studiów na UW egzamin dyplomowy odbywa się 

w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy.  

6. W przypadku niedotrzymania terminów podanych w ust. 5 przez studenta 

decyzję o dopuszczeniu do egzaminu podejmuje Dziekan Wydziału Geologii.  

7. Egzaminy dyplomowe nie odbywają się w sierpniu.  

8. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student jest zobowiązany 

do: 

1) uzyskania absolutorium (wymagane wcześniejsze rozliczenie programu studiów);  
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2) ustalenia terminu egzaminu z opiekunem, recenzentem i Dziekanatem 

studenckim;  

3) złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie co najmniej dwa tygodnie przed 

ustalonym terminem egzaminu; pracę dyplomową składa się w trzech 

egzemplarzach (1 egzemplarz: miękka okładka, druk dwustronny, z wyjątkiem 

3 początkowych stron, które należy wdrukować jednostronnie);  

4) umieszczenia streszczenia i słów kluczowych oraz zarchiwizowania pracy 

w Archiwum Prac Dyplomowych UW;  

5) dostarczenia wykazu osiągnięć studenta w języku polskim i w języku angielskim 

do suplementu (jeśli dotyczy);  

6) złożenia wraz z pracą dyplomową, 4 zdjęć (formatu 4,5 cm x 6,5 cm) lub 

5 w przypadku odpisu w języku angielskim, dowodu wpłaty za dyplom (na 

indywidualny numer konta dostępny w module PŁATNOŚCI w systemie USOS) 

oraz dowodu wpłaty za odpis dyplomu w języku angielskim (odpis w języku 

angielskim wystawiany jest na życzenie studenta). 

9. Student skreślony wcześniej z listy studentów z powodu niezłożenia pracy 

dyplomowej w terminie może przystąpić do egzaminu po złożeniu do Dziekana 

podania o wznowienie studiów. Zasady wznawiania studiów określa Regulamin 

Studiów na UW.  

10. Opiekun i recenzent zobowiązani są wpisać recenzje w system Archiwum 

Prac Dyplomowych co najmniej dwa dni przed egzaminem dyplomowym oraz 

przedłożyć wydruki w trakcie egzaminu. 

11. Promotor pracy dyplomowej zobowiązany jest do sprawdzenia pracy 

z wykorzystaniem programu antyplagiatowego, poprzez system APD UW. Wydruk 

raportu przedkładany jest Dziekanowi ds. studenckich podczas egzaminu 

dyplomowego. 

§2 

Wymagania stawiane pracom dyplomowym 

1. Praca dyplomowa jest pisana samodzielnie przez Dyplomanta na podstawie 

własnych badań, z wykorzystaniem literatury przedmiotu, w tym obcojęzycznej.  

2. Koncepcja i tytuł pracy są formułowane przez opiekuna pracy, który 

sprawuje nad nią opiekę merytoryczną. 

3. Praca dyplomowa jest oryginalnym opracowaniem tematu. Powinna 

zawierać opis postępowania mającego na celu rozwiązanie dobrze zdefiniowanego 

problemu badawczego. Dyplomant powinien osobiście wykonać prace terenowe, 

laboratoryjne (eksperymenty, obserwacje i inne), stworzyć program komputerowy, 
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model teoretyczny, przeprowadzić analizę bazy danych lub wykonać inne prace 

świadczące o opanowaniu wybranej dziedziny oraz podać interpretację i dyskusję 

otrzymanych wyników. 

4. Praca dyplomowa powinna spełniać określone w regulaminie studiów 

i podane w stronie Wydziału Geologii wymogi formalne, m.in. stronę tytułową, 

z tytułem zatwierdzonym wcześniej przez Radę Wydziału UW, stosowne 

oświadczenia autora o oryginalności tez, spis i podział treści, streszczenie po polsku 

i angielsku, tekst w języku polskim lub angielskim, spis literatury, dobrej jakości 

załączniki graficzne. 

5. Niezależnie od specyfiki tematu, praca powinna zawierać następujące 

elementy:  

1) charakterystykę badanego problemu; 

2) zwięzłe przedstawienie dotychczasowych badań i aktualnego stanu wiedzy; 

3) geologiczne tło regionalne/metodyczne tło przedmiotu badań; 

4) cel i metody badań; 

5) analizę zgromadzonych danych i dyskusję wyników; 

6) podsumowanie badań i najważniejsze wnioski; 

7) spis literatury zacytowanej w pracy napisany według schematu stosowanego 

w Acta Geologica Polonica (np. Kowalski, A. 1989. Praca o pracy magisterskiej. 

Acta Geologica Polonica, 39, 49-91.) lub tzw. formatu harvardzkiego APA (np. 

Kowalski, A. (2010). Praca o pracy magisterskiej. Acta Geologica Polonica, 

39(1), 49-91.); 

8) odsyłacze w tekście w formacie: (Kowalski, 1989), (Kowalski i Nowak, 1989) lub 

(Kowalski i in., 1989); dla prac w języku angielskim, odpowiednio (Kowalski, 

1989) (Kowalski and Nowak, 1989) lub (Kowalski et al., 1989). 

6. Praca dyplomowa powinna być pisana z poszanowaniem praw autorskich. 

 §3 

Kryteria oceny pracy dyplomowej  

1. Kryteria oceny pracy przez recenzentów powinny być znane Dyplomantom 

i powinny one uwzględniać:  

1) zgodność treści pracy z tytułem; 

2) poprawność podziału treści na rozdziały i podrozdziały; 

3) kompletność treści rozdziałów; 



                                                                            

 
5 

4) ocenę wartości merytorycznej ocenianej pracy, w której wymienione są jej mocne 

i słabe strony (wraz z uzasadnieniem); 

5) nowatorskie aspekty przeprowadzonych badań; 

6) dobór i wykorzystanie źródeł, w tym literatury obcojęzycznej; 

7) jakość strony technicznej pracy (poprawność języka, opanowanie techniki 

pisania, spis rzeczy, odsyłacze). 

2. Ocena końcowa pracy jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez 

Recenzenta i Opiekuna/Opiekunów.  

3. Praca może być niedopuszczona do obrony przez Prodziekana ds. 

studenckich jeśli nie spełnia wymogów formalnych stawianych pracom dyplomowym 

(§2 ust. 4 i 5). 

§4 

Przebieg egzaminu dyplomowego  

1. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przez minimum trzyosobową 

komisję złożoną z Prodziekana ds. studenckich lub osoby wyznaczonej przez 

Prodziekana, Recenzenta i Opiekuna (opiekunów) pracy. Przewodniczącym komisji 

jest Prodziekan lub osoba przez niego wyznaczona. 

2. Egzamin dyplomowy obejmuje krótką ustną prezentację pracy przez 

Dyplomanta, odpowiedzi na uwagi przedstawione w recenzjach i odpowiedzi na 

ewentualne pytania egzaminujących związane z tematyką pracy. Ponadto, 

Dyplomant  omawia dwa zagadnienia, wylosowane z zestawu, dotyczące wiedzy 

zdobytej podczas studiów.  

1) Na kierunku geologia poszukiwawcza, Dyplomant losuje dwa zagadnienia 

z zakresu geologii ogólnej. 

2) Na kierunku geologia stosowana, Dyplomant losuje dwa zagadnienia: jedno 

z puli zagadnień ogólnych dla wszystkich specjalności, drugie z puli zagadnień 

z zakresu ukończonej specjalności. 

3) Zestawy zagadnień są przygotowywane przez Dyrektorów ds. dydaktycznych 

poszczególnych jednostek lub zespoły przez nich wyznaczone. Zestaw 

zagadnień podawany jest do wiadomości studentów na stronie internetowej 

Wydziału, na początku każdego roku akademickiego. 

4) Zestawy zagadnień stanowią załączniki do niniejszych zasad, odpowiednio: 

Zał. 1 – Zagadnienia egzaminacyjne dla kierunku geologia poszukiwawcza; 

Zał. 2 – Zagadnienia egzaminacyjne dla kierunku geologia stosowana. 
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3. Ocena końcowa z egzaminu dyplomowego jest ustalana po dyskusji, jako 

średnia ocen cząstkowych wystawianych przez wszystkich członków komisji. 

4. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z egzaminu dyplomowego, 

Dyplomant ma prawo do II terminu, zgodnie z Regulaminem Studiów na UW. 

 

 

Zał. 1 – Zagadnienia egzaminacyjne na kierunku geologia poszukiwawcza (zostaną 

udostępnione na stronie http://www.geo.uw.edu.pl/pl/ na początku roku 

akademickiego 2020/2021). 

 

Zał. 2 – Zagadnienia egzaminacyjne na kierunku geologia stosowana (zostaną 

udostępnione na stronie http://www.geo.uw.edu.pl/pl/ na początku roku 

akademickiego 2020/2021), pula zagadnień ogólnych oraz pula zagadnień 

specjalistycznych. 

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

