PROCEDURY ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM STUDIÓW
1-go STOPNIA (w roku 2015/2016)
I PODJĘCIEM STUDIÓW MAGISTERSKICH (w roku 2016/2017)
(A) ZŁOŻENIE PRACY DYPLOMOWEJ (LICENCJACKIEJ)
Uruchomienie systemu APD

15 maja 2016

Ostateczny termin wprowadzenia pracy do systemu APD:

15 CZERWCA 2016 (środa)

1) Przed wprowadzeniem pracy do systemu APD student musi uzyskać akceptację promotora w oparciu o
przedłożoną przez studenta ostateczną wersję pracy w postaci wydruku komputerowego lub jej elektroniczną
postać.
2) Praca musi zostać wprowadzona do systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych) w wymaganym terminie
zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami zawartymi w Załączniku nr 1.
3) O ile praca nie zostanie wprowadzona w wymaganym terminie, przystąpienie do egzaminu dyplomowego
będzie możliwe tylko w II terminie (patrz rozdział F).
4) Promotor jest informowany przez system e-mailem o wprowadzeniu pracy przez studenta i jest zobowiązany
do niezwłocznej weryfikacji wprowadzonych przez studenta informacji o pracy i załączonych plików. Jeśli
wprowadzone dane zostaną zaakceptowane przez promotora, to system automatycznie wysyła informację emailem do studenta oraz do recenzenta pracy.
5) Jeśli wprowadzone przez studenta dane są błędne, promotor cofa pracę do ponownej edycji przez studenta.
W takim przypadku student ponownie otrzymuje możliwość tylko edycji informacji o pracy.
6) Student, który został poinformowany przez system o akceptacji pracy przez promotora jest zobowiązany do
złożenia w Dziekancie Wydziału wydruku pracy (wymogi - Załącznik nr 2), a także wszystkich wymaganych
dokumentów (wykaz - Załącznik nr 3).
Termin złożenia pracy i wymaganych dokumentów w Dziekancie :

17 CZERWCA 2016 (piątek)

Termin wystawienia ocen z pracy przez promotora i recenzenta :

30 czerwca 2016

7) W przypadku, gdy ocena pracy przez recenzenta jest niedostateczna, Dziekan wyznacza drugiego recenzenta.
Drugi recenzent wyznaczany jest przez Dziekana także w przypadku stwierdzenia istotnej rozbieżności
pozytywnych ocen pracy (nie mniej niż 1,5 oceny). W takiej sytuacji przystąpienie do egzaminu dyplomowego,
po uzyskaniu pozytywnej oceny od drugiego recenzenta, będzie możliwe tylko w II terminie (patrz rozdział F).

(B) ZAKOŃCZENIE STUDIÓW LICENCJACKICH (ABSOLUTORIUM)
Termin:

30 CZERWCA 2016 (piątek)

Warunkiem zakończenia studiów licencjackich (uzyskania absolutorium) jest zaliczenie wszystkich
przedmiotów wymaganych planem studiów (w tym także: ćwiczeń terenowych po III roku, lektoratu z języka
angielskiego i zajęć z wychowania fizycznego) oraz uzyskanie liczby punktów kredytowych określonych w
programie (170 punktów).
Brak zaliczenia wymaganych przedmiotów lub niezłożenie dokumentów w Dziekanacie powoduje, że
przystąpienie do egzaminu dyplomowego będzie możliwe tylko w II terminie (patrz rozdział F).

(C) WYBÓR TEMATU PRACY MAGISTERSKIEJ
Termin:

30 CZERWCA 2016 (piątek)

W w/w terminie należy oddać do Sekretariatu ING deklarację wyboru promotora i tematu pracy magisterskiej.
Deklaracja musi być podpisana przez promotora pracy magisterskiej.

(D) EGZAMIN DYPLOMOWY
Termin:

13 LIPCA 2016 (środa)

Godz. 12,00; ING, pl. Borna 9, sala 503
Egzamin licencjacki przeprowadza komisja w składzie:
- przewodniczący - dr hab. Robert Tarka
- egzaminatorzy - dr Paweł Raczyński i dr Waldemar Sroka
Egzamin ma formę pisemną - testową. Przewidywany czas trwania egzaminu - 2 godziny.
Warunkiem pozytywnego wyniku egzaminu jest zdobycie co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów.
Wyniki egzaminu zostaną podane:

14 lipca 2016

Wynik egzaminu oraz wynik ostateczny studiów zostają wpisane przez komisję do protokołu egzaminacyjnego.
Wynik ostateczny jest umieszczony na dyplomie ukończenia studiów. Wynik ten, zależny jest od średniej ocen
uzyskanych w czasie studiów oraz ocen z pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego i określony jest
wzorem: 3A/4+(B+C)/8
A - średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w czasie studiów
B - ocena z pracy licencjackiej
C - ocena z egzaminu licencjackiego
Wynik ostateczny przyjmuje się zgodnie z zasadą:
średnia do 3,25
- wynik 3,0
3,26 - 3,74
- wynik 3,5
3,75 - 4,24
- wynik 4,0
4,25 - 4,74
- wynik 4,5
od 4,75
- wynik 5,0
Komisja egzaminacyjna może podwyższyć wynik studiów o 0,5, jeżeli student z pracy dyplomowej oraz
egzaminu dyplomowego otrzymał oceny bardzo dobre.
W przypadku negatywnego wyniku egzaminu dyplomowego w I terminie (lub nieprzystąpienia do
egzaminu) istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu w II terminie (patrz rozdział F).

(E) WYBÓR MODUŁÓW SPECJALIZACYJNYCH NA STUDIACH II STOPNIA
Termin:

15 LIPCA 2016 (piątek)

W w/w terminie należy złożyć w Sekretariacie ING deklarację wyboru modułów specjalizacyjnych (a także
deklaracje wyboru dodatkowych przedmiotów fakultatywnych i ćwiczeń terenowych).
Wybór modułów powinien być skonsultowany z promotorem pracy magisterskiej.
Brak złożonej deklaracji w w/w terminie oznacza rezygnację ze studiów magisterskich.
Wstępne zestawienie wyboru zostanie ogłoszone
20 lipca 2016
Ostateczna lista realizowanych modułów zostanie ogłoszona po uwzględnieniu deklaracji II roku studiów
magisterskich.

(F) II TERMIN UKOŃCZENIA STUDIÓW
II termin wprowadzenia pracy do systemu APD:
II termin złożenia pracy i wymaganych dokumentów w Dziekancie :
II termin uzyskania wymaganych zaliczeń :
II termin egzaminu dyplomowego :
Wyniki egzaminu zostaną podane:

24 SIERPNIA 2016 (środa)
30 SIERPNIA 2016 (środa)
9 WRZEŚNIA 2016 (piątek)
14 WRZEŚNIA 2016 (środa)
15 września 2016

Uwaga:
Osoby które kończą studia w II terminie, a planują podjęcie studiów magisterskich, zobowiązane są do
złożenia deklaracji wyboru pracy magisterskiej i deklaracji wyboru modułów specjalizacyjnych w tych
samych terminach co osoby, które kończą studia w I terminie tj. odpowiednio: 30 czerwca i 15 lipca.

(G) NABÓR NA STUDIA MAGISTERSKIE
Warunkami ubiegania się o przyjęcie na studia magisterskie są:
1- ukończenie studiów licencjackich (zdanie egzaminu licencjackiego);
2- terminowa rejestracja elektroniczna w systemie IRKA i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (85 zł);
3- terminowe złożenie w u sekretarza komisji rekrutacyjnej (dr Magdalena Matusiak-Małek)
wymaganych dokumentów (wykaz - Załącznik nr 4);
Termin składania dokumentów:
12-21 września 2016
Godziny 10,00-14,00;
Miejsce składania dokumentów: ING, ul. Cybulskiego 32, Zakład Petrologii Eksperymentalnej, sala
2, I piętro, tel. 71-375-92-96;
4- posiadanie uzgodnionego tematu pracy magisterskiej;
5- złożenie deklaracji wyboru modułów specjalizacyjnych.

Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 18 WRZEŚNIA 2016
Ostateczny termin składania dokumentów:

21 WRZEŚNIA 2016

Lista przyjętych na studia magisterskie zostanie ogłoszona:

22 WRZEŚNIA 2016

Ustalony limit miejsc w roku akademickim 2016/2017: 75 miejsc
Minimum, przy którym zostanie uruchomiony moduł specjalizacyjny: 12 osób
Uwaga:
Ocena niedostateczna w II terminie egzaminu licencjackiego (lub nieprzystąpienie do egzaminu
licencjackiego) uniemożliwia rekrutację na studia magisterskie na rok 2016/17.
W takiej sytuacji można ubiegać się w ustawowym terminie o reaktywację na 6 semestr studiów w
następnym roku akademickim, w celu ponownego przystąpienia do egzaminu dyplomowego.
Dziekan może nakazać uzupełnienie różnic programowych.

