
Zasady realizacji prac magisterskich i przeprowadzania egzaminu magisterskiego  

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Technologii Drewna 

 

 

 

A. Wybór tematu pracy i jej opiekuna  

 

1. Dziekan tworzy i podaje do wiadomości pracowników i studentów terminarz 

dyplomowania nie później niż na 15 miesięcy przed regulaminowym terminem 

ukończenia studiów. 

2. Wykaz tematów prac magisterskich, które mogą być realizowane w poszczególnych 

jednostkach (wraz z nazwiskami promotorów), zostaje udostępniony w jednostkach 

w miesiącu marcu. 

3. Tematy prac magisterskich winny być zgodne z kierunkiem studiów i z kierunkiem 

badawczym jednostki, a w miarę możliwości winny też uwzględniać potrzeby 

jednostek gospodarczych. 

4. Promotorem pracy magisterskiej powinien być profesor lub doktor habilitowany. Za 

zgodą rady wydziału, praca może być wykonana pod kierunkiem nauczyciela ze 

stopniem doktora lub specjalisty spoza Uczelni co najmniej ze stopniem doktora. 

5. Studenci pierwszego roku składają w dziekanacie w miesiącu maju kartę pracy 

dyplomowej (zał. 1). 

6. Dziekan, po zaopiniowaniu przez Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, 

zatwierdza kartę pracy dyplomowej, biorąc pod uwagę m.in. liczbę prac 

realizowanych w danej jednostce i pod kierunkiem jednego promotora. Student 

i promotor pracy otrzymują kopię karty pracy dyplomowej. 

7. W uzasadnionych przypadkach można dokonać zmiany tematu pracy magisterskiej. 

Decyzję podejmuje dziekan na podstawie pisemnego wniosku studenta lub promotora 

(zał. 2). 

 

 

B. Realizacja pracy magisterskiej 

 

1. Po zatwierdzeniu przez dziekana karty pracy dyplomowej, student uzgadnia 

z promotorem zakres pracy i przystępuje do jej realizacji. 

2. Praca magisterska powinna spełniać wymagania określone w Zarządzeniu nr 126/2013 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2013 roku  

w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania na studiach wyższych oraz 

w Zarządzeniu nr 128/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 

23 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji osiągnięcia 

zakładanych efektów kształcenia. Struktura pracy oraz forma jej końcowego 

opracowania powinny być zgodne z wytycznymi redakcyjnymi (zał. 3).  

3. Przewidziane w planie studiów seminarium dyplomowe prowadzone jest przez 

poszczególne jednostki dla wszystkich studentów realizujących prace w tej jednostce. 

Za realizację seminarium odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Dopuszcza się 

realizowanie wspólnych seminariów przez dwie lub więcej jednostek. Zaliczenia 

seminarium dokonuje kierownik grupy seminaryjnej. 

 

 

 

 



C. Przyjęcie i ocena pracy magisterskiej 

 

1. Przed oprawą pracy student przedstawia w dziekanacie wydruk pracy do 

zatwierdzenia pod względem graficznym i układu pracy.  

2. Student przygotowuje co najmniej trzy egzemplarze gotowej pracy magisterskiej (dla 

dziekanatu, promotora i recenzenta). Na stronie tytułowej promotor pracy potwierdza 

jej przyjęcie, a fakt złożenia pracy z datą przyjęcia potwierdza kierownik jednostki. 

Potwierdzone egzemplarze pracy należy złożyć w dziekanacie. Przeprowadzenie 

egzaminu magisterskiego następuje nie wcześniej niż po 10 dniach od złożenia pracy. 

3. Do wydrukowanej pracy magisterskiej student dołącza optyczny nośnik danych (CD-

ROM lub DVD) z elektroniczną wersją pracy, a także oświadczenie o samodzielnym 

wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji elektronicznej i drukowanej (zał. 4 i 5). 

4. Sposób przygotowania i opisania wersji elektronicznej pracy zawiera zał. 6. 

5. Student winien złożyć gotową pracę magisterską nie później, niż w terminie 

określonym w dokumencie „Organizacja roku akademickiego na Wydziale 

Technologii Drewna”. W uzasadnionym przypadku dziekan może przedłużyć ten 

termin – na pisemny wniosek studenta zaopiniowany przez promotora – nie więcej, 

niż o trzy miesiące. Wniosek winien być złożony w dziekanacie przed upływem 

terminu złożenia pracy. W wyjątkowych przypadkach rada wydziału może przedłużyć 

ten termin nie więcej, niż o kolejne trzy miesiące. Wniosek w tej sprawie złożony 

przez studenta winien być zaopiniowany przez promotora i kierownika jednostki. 

6. Student, który nie złożył pracy we wskazanych wyżej terminach, zostaje skreślony 

z listy studentów. Złożenie pracy jest możliwe po uprzednim wznowieniu studiów, 

jednak nie później, niż 3 lata od daty skreślenia. 

7. Przed skierowaniem pracy do oceny może być ona sprawdzona przez system 

antyplagiatowy zgodnie z zasadami obowiązującymi w uczelni (zał. 7).  

8. Oceny pracy na dostarczonym przez dziekanat formularzu dokonują promotor pracy 

i recenzent wyznaczony przez dziekana. Recenzent musi posiadać co najmniej stopień 

naukowy doktora, jednak nie może posiadać stopnia naukowego niższego od stopnia 

promotora. 

9. Obie oceny winny być złożone w dziekanacie co najmniej trzy dni przed planowanym 

terminem egzaminu magisterskiego. 

10. Gdy jedna z wystawionych ocen jest niedostateczna, dziekan wyznacza dodatkowego 

recenzenta. Praca oceniona jest pozytywnie, jeśli dodatkowy recenzent ocenił ją na co 

najmniej ocenę dostateczną. 

11. W ciągu trzech dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, student ma prawo 

zapoznać się w dziekanacie z ocenami pracy. 

12. Przed wyznaczonym terminem egzaminu, student ma obowiązek zamieszczenia 

elektronicznej wersji swojej pracy w Uczelnianym Repozytorium Prac Dyplomowych, 

zgodnie z instrukcją (zał. 8). 

 

 

D. Przygotowanie egzaminu magisterskiego 

 

1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu magisterskiego jest: 

 uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych 

w planie studiów, 

 uzyskanie niezbędnej liczby punktów ECTS, 

 przyjęcie pracy magisterskiej i pozytywna ocena tej pracy. 



2. Termin egzaminu magisterskiego i skład komisji egzaminacyjnej wyznacza dziekan. 

Egzamin powinien odbyć się nie później niż miesiąc od daty złożenia pracy 

magisterskiej. 

3. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi przewodniczący i co najmniej dwóch 

egzaminatorów.  Przewodniczącym komisji jest dziekan, prodziekan lub nauczyciel 

wyznaczony przez dziekana. Egzamin obejmuje dwa przedmioty/zagadnienia wybrane 

z przedmiotów/zagadnień określonych przez radę wydziału. Wyboru 

przedmiotów/zagadnień i recenzentów dokonuje dziekan, spośród propozycji 

zgłoszonej przez kierownika jednostki, a o wyborze dziekanat informuje studenta. 

Wskazane jest, aby jeden z tych przedmiotów/zagadnień związany był z tematem 

pracy magisterskiej. 

4. Przed egzaminem dziekanat przygotowuje komplet dokumentów, w tym wykaz ocen 

kończących przedmioty w całym okresie studiów z wyliczeniem oceny średniej oraz 

druk protokołu egzaminacyjnego. 

 

 

E. Egzamin magisterski 

 

1. Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym. Składa się z części poświęconej pracy 

magisterskiej oraz odpowiedzi na pytania z wyznaczonych przedmiotów/zagadnień. 

2. Po przedstawieniu przez studenta głównych treści i wyników pracy magisterskiej 

następuje odczytanie obu ocen pracy. Wskazana jest dyskusja nad pracą. 

3. Student losuje po jednym pytaniu z wyznaczonych przedmiotów/zagadnień. Zestawy 

pytań są wcześniej przygotowane i udostępnione studentom. 

4. Komisja egzaminacyjna ustala ostateczny wynik studiów na podstawie średniej z ocen 

kończących moduły i przedmioty obowiązujące w programie studiów (średnia ze 

studiów), średniej z ocen pracy magisterskiej i oceny egzaminu magisterskiego. 

5. Wynik egzaminu ogłasza przewodniczący komisji egzaminacyjnej. 

 

 

F. Egzamin poprawkowy 

 

1. W przypadku uzyskania przez studenta oceny niedostatecznej lub 

nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie magisterskim w ustalonym terminie, 

dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny. 

2. Powtórny egzamin może odbyć się nie wcześniej, niż przed upływem miesiąca i nie 

później, niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu. 

3. Student, który nie zdał egzaminu magisterskiego zostaje skreślony z listy studentów. 

 

 

G. Przygotowanie dyplomu ukończenia studiów 

 

1. Student, który uzyskał pozytywną ocenę końcową egzaminu magisterskiego 

otrzymuje dyplom magistra inżyniera. 

2. Absolwent otrzymuje dyplom po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec 

uczelni. 

3. Wszelkie prace związane z przygotowaniem dyplomu organizuje i prowadzi 

dziekanat.  

4. Po zakończeniu egzaminów dziekanat przygotowuje dla działu studiów i spraw 

studenckich sprawozdanie informujące o zrealizowanych pracach magisterskich. 



H. Uwagi dodatkowe 

 

Niniejsze zasady zostały opracowane na podstawie: 

 
1) Uchwała nr 85/2013 Rady Wydziału Technologii Drewna z dnia 7 czerwca 2013 r., 

2) Uchwała nr 74/2017 Rady Wydziału Technologii Drewna z dnia 21 kwietnia 2017 r., 

3) Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

4) Plany i programy studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach: Technologia 

drewna, Projektowanie mebli i Inżynieria Biotworzyw, 

5) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 

572, z późn. zm.), 

6) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. 

w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U.  poz. 1596), 

7) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2016 r. 

w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej (Dz. U. poz. 1529), 

8) Uchwała nr 21/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 

21 listopada 2012 r. w sprawie uczelnianego systemu zapewnienia i doskonalenia 

jakości kształcenia, 

9) Regulamin Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2015, 

10) Zarządzenie nr 124/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie 

procedury weryfikacji oryginalności i samodzielności przygotowania prac 

dyplomowych w celu zapobiegania i wykrywania plagiatów, 

11) Zarządzenie nr 126/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie 

wprowadzenia procedury dyplomowania na studiach wyższych, 

12) Zarządzenie nr 128/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie 

wprowadzenia procedury weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. 

 

 

Zasady zatwierdzono na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 21 kwietnia 2017 roku 

(Uchwała Rady Wydziału Technologii Drewna nr 73/2017)  

 

 

 

 
 

 

 


