
KATEDRA HANDLU ZAGRANICZNEGO I 
MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH 

EGZAMIN MAGISTERSKI /DYPLOMOWY 

Wypis z regulaminu studiów 

 Praca magisterska/dyplomowa stanowi samodzielne opracowanie problemu naukowego, w którym 

student wykazuje się aktualną wiedzą i znajomością literatury przedmiotu, umiejętnością 

samodzielnego myślenia, o walorach aplikacyjnych. Praca studenta odbywa się pod kierunkiem 

nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego (w przypadku prac dyplomowych, także pod kierunkiem adiunkta lub starszego 

wykładowcy ze stopniem doktora). 

 Egzamin magisterski /dyplomowy odbywa się w obecności Komisji w składzie: 

• przewodniczącego Komisji, powołanego przez Dziekana: Kierownik Katedry Handlu 

Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych prof. zw. dr hab. Jerzy 

Dudziński 

• promotora pracy, 

• recenzenta pracy (recenzentem pracy magisterskiej/dyplomowej powinien być profesor lub 

adiunkt). 

 Zgodnie z póz. 45 i 46 Regulaminu Studiów US, student zobowiązany jest złożyć pracę 

magisterską/dyplomową do końca sesji egzaminacyjnej ostatniego semestru studiów. Egzamin 

magisterski (dyplomowy) powinien odbyć się w ciągu miesiąca od złożenia pracy. 

 W roku akademickim 2002/2003 obowiązują następujące terminy: 
• Dla studentów studiów dziennych oraz zaocznych zawodowych i magisterskich, kierunek 

Zarządzanie i Marketing 
- złożenia pracy do 1.03.2003 

- egzaminu do 1.04.2003  

• Dla studentów studiów wieczorowych 

- złożenia pracy do 26.09.2003 

- egzaminu do 26.10.2003 

 Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału NEiZ z dnia 17.05.2001,   należy przyjąć następujące 

zalecenia formalne: 

• górna granica objętości pracy dyplomowej - 60 stron, 

• górna granica objętości pracy magisterskiej - 100 stron 

• czcionka 12, odstępy 1,5 jednostki. 

 Pracę magisterską/dyplomową) należy złożyć w 3 egzemplarzach (2 oprawione i l zbindowany - 

wydrukowany dwustronnie) na 7 dni przed terminem egzaminu w sekretariacie Katedry Handlu 

Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych (p. 432). Należy również 



załączyć tekst pracy na dyskietce lub płycie CD. 

Recenzje pracy do wglądu Komisji i studenta należy złożyć 3 dni przed terminem egzaminu - w p. 

432. Są to warunki konieczne dopuszczenia do egzaminu. 

 W pracy powinno znaleźć się oświadczenie: 

„Oświadczam, że przedkładaną pracę magisterską (licencjacka) kończącą studia napisałam/em 

samodzielnie. Oznacza to, że przy pisaniu pracy poza niezbędnymi konsultacjami nie korzy stałam/em z 

pomocy innych osób, a w szczególności nie zlecałam/em opracowania rozprawy lub jej części innym 

osobom, ani nie odpisywałam/em tej rozprawy lub jej części od innych osób. Jednocześnie przyjmuję 

do wiadomości, ze gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, decyzja o wydaniu mi 

dyplomu zostanie cofnięta ". Pod oświadczeniem wymagany jest własnoręczny podpis. 

 Terminy egzaminów ustala Przewodniczący Komisji: Kierownik Katedry Handlu Zagranicznego i 

Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych. Komisja przeprowadza egzamin w miejscu i 

czasie wskazanym przez Przewodniczącego Komisji. 

 Egzamin magisterski/dyplomowy stanowi sprawdzian opanowania przez studenta podstaw metod 

badawczych z zakresu dyscypliny związanej z tematem pracy magisterskiej/dyplomowej, a także 

sprawdzian znajomości problematyki podjętej w pracy magisterskiej/dyplomowej na tle dyscypliny 

naukowej, w ramach której pracę tę przygotował. 

• Egzamin magisterski (dyplomowy) jest egzaminem ustnym. W uzasadnionych wypadkach 

egzamin może mieć formę pisemną. 

• Zagadnienia egzaminacyjne są dostępne w Sekretariacie Katedry Handlu Zagranicznego i 

Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, p.432. 

 Absolwenci, którzy: 

• ukończyli studia w terminie określonym planem studiów, 

• uzyskali średnią ocen z przebiegu studiów nie niższą niż 4,5, 

• uzyskali z pracy magisterskiej i z egzaminu magisterskiego oceny bardzo dobre, na 

wniosek promotora mogą być wyróżnione „Listem gratulacyjnym JM Rektora US". 


