
 

ZASADY DYPLOMOWANIA 

NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKICH) 

NA WYDZIALE METALI NIEŻELAZNYCH AGH 

 

 

Proces dyplomowania na studiach drugiego stopnia określa „Regulamin studiów AGH”  

(§24 Prace Dyplomowe, §25 Egzaminy Dyplomowe). Rada Wydziału Metali Nieżelaznych 

wprowadza następujące szczegółowe zasady dyplomowania, w szczególności dotyczące 

wyboru przez studentów tematów i realizacji prac dyplomowych, rygorów czasowych oraz 

zakresu i przebiegu egzaminu dyplomowego magisterskiego. 

 

1. Procedura dyplomowania obejmuje: 

a. wykonanie pracy dyplomowej magisterskiej, 

b. egzamin dyplomowy magisterski, 

c. nadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera. 

2. Egzamin dyplomowy magisterski jest warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia  

w Akademii Górniczo-Hutniczej i wydania dyplomu ukończenia studiów. 

 

 

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA 

 

1. Założenia ogólne 

a. Praca dyplomowa magisterska jest opracowaniem określonego tematu w formie 

pisemnej. 

b. Tematy prac dyplomowych magisterskich powinny być podjęte przez studentów nie 

później niż na jeden rok przed planowym terminem ukończenia studiów – do końca 

czerwca semestru pierwszego. 

c. Tematy prac dyplomowych proponowane są bezpośrednio przez uprawnionych do 

kierowania pracami nauczycieli akademickich – w uzgodnieniu z Kierownikiem 

Katedry lub zlecane przez zainteresowane zakłady pracy – za pośrednictwem 

Pełnomocników Dziekana ds. Praktyk. Temat pracy dyplomowej może też być 

zaproponowany przez studenta – w uzgodnieniu z potencjalnym opiekunem  

i zakładem pracy (w przypadku tematu pracy z przemysłu lub innej firmy otoczenia 

gospodarczo-społeczno-administracyjnego). 

d. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem opiekuna pracy (promotora). 

Opiekunem pracy dyplomowej magisterskiej może być profesor lub doktor 

habilitowany oraz – upoważniony przez Dziekana, po zasięgnięciu opinii Rady 

Wydziału – doktor lub specjalista spoza Uczelni. 

e. Opiekun pracy określa tryb oraz harmonogram realizacji pracy, umożliwiający jej 

terminowe zakończenie. 

f. W semestrze dyplomowym student powinien odbyć konsultacje (praktykę)  

w przedsiębiorstwie, z którego otrzymał temat pracy dyplomowej. 

2. Warunki realizacji pracy dyplomowej 

a. Praca dyplomowa realizowana jest indywidualnie. 

b. Praca dyplomowa może być pracą zespołową, pod warunkiem, że udział każdego z jej 

wykonawców jest szczegółowo określony. 

c. Liczebność grupy realizującej pracę zespołową nie powinna przekraczać dwóch osób. 
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3. Zaliczenie pracy dyplomowej 

a. Student zobowiązany jest wykonać oraz złożyć i zarejestrować w dziekanacie pracę  

w formie pisemnej oraz w ustalonym formacie elektronicznym (.pdf) nie późnej niż do 

końca września ostatniego semestru studiów. 

b. Warunkiem złożenia pracy jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem 

przedmiotów i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium) oraz pozytywna ocena pracy 

przez jej opiekuna. 

c. Oceny pracy dyplomowej dokonują niezależnie opiekun pracy (promotor) oraz 

recenzent, wyznaczony przez kierownika Katedry, w której realizowana jest praca.  

W przypadku rozbieżności ocen opiekuna i recenzenta, końcowa ocena pracy ustalana 

jest na posiedzeniu Komisji Egzaminu Dyplomowego. Komisja uwzględnia także 

wyrażoną pisemnie opinię zakładu pracy, dla którego praca została wykonana. 

d. W przypadku, gdy opiekunem pracy dyplomowej magisterskiej jest doktor, 

recenzentem winien być profesor lub doktor habilitowany. 

 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI 

 

1. Egzamin dyplomowy magisterski powinien się odbyć w terminie do końca października po 

zakończeniu planowego okresu studiów. Planowane terminy kolejnych edycji egzaminów 

ogłaszane są na stronie internetowej Wydziału. W przypadku zarejestrowania pracy przed 

ogłoszeniem kolejnego terminu egzaminu, działający z upoważnienia Dziekana 

przewodniczący Komisji organizuje egzamin do miesiąca od daty rejestracji pracy, 

informując o nim zainteresowane osoby najpóźniej na 7 dni przed wyznaczoną datą 

egzaminu. 

2. Do egzaminu dyplomowego dopuszczony jest student, który: 

a. zaliczył wszystkie przewidziane programem studiów dla danego kierunku moduły 

(przedmioty) – uzyskał tzw. absolutorium, 

b. zarejestrował pracę dyplomową, 

c. złożył wszystkie wymagane przez Dziekana dokumenty. 

3. Egzamin dyplomowy magisterski odbywa się przed Komisją, powołaną przez Dziekana 

Wydziału. Dla każdego kierunku powołana jest odrębna Komisja Egzaminu Dyplomowego 

Magisterskiego, dla kierunku Metalurgia dwie, uwzględniające specyfikę specjalności.  

W egzaminie uczestniczą także: opiekun (promotor) i recenzent pracy dyplomowej, bez 

prawa zadawania pytań egzaminacyjnych. 

4. Przebieg egzaminu dyplomowego – magisterskiego: 

 krótka (nie przekraczająca 10 minut) prezentacja pracy przez dyplomanta, 

 przedstawienie ocen pracy dyplomowej (recenzji),  

 część egzaminacyjna: 

o dyskusja nad pracą dyplomową, 

o pytania członków komisji egzaminacyjnej – sprawdzenie poziomu wiedzy  

z zakresu ukończonego kierunku studiów drugiego stopnia. 

5. Oceny egzaminu dyplomowego dokonuje Komisja na niejawnej części swojego 

posiedzenia. Ocena ta jest ustalana jako średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen 

cząstkowych, uzyskanych za odpowiedzi na postawione pytania. Oceny cząstkowe 

wystawiają zadający pytania członkowie Komisji. 
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6. Wobec pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego Komisja podejmuje decyzję  

o uzyskaniu przez dyplomanta tytułu zawodowego magistra inżyniera i dyplomu 

ukończenia studiów drugiego stopnia – magisterskich, ustalając ocenę końcową – wynik 

ukończenia studiów. 

7. Ocena końcowa – wynik ukończenia studiów, wpisywany do dyplomu oraz suplementu, 

ustalany jest jako średnia ważona (§25, ust.11 Regulaminu studiów AGH), z przyjęciem 

następujących wag ocen cząstkowych: 

a. 0,6 dla oceny średniej ze studiów, 

b. 0,2 dla końcowej oceny pracy dyplomowej magisterskiej, 

c. 0,2 dla oceny egzaminu dyplomowego. 

8. Przewodniczący Komisji, w obecności jej członków, ogłasza zdającym wyniki egzaminu 

dyplomowego i wyniki ukończenia studiów, bezpośrednio po zakończeniu egzaminu. 

9. Z egzaminu dyplomowego sporządzany jest protokół według ustalonego wzoru. Protokół 

podpisują wszyscy członkowie Komisji. 

 

__________ 

Dyplomy ukończenia studiów magisterskich wręczane są absolwentom Wydziału podczas 

uroczystego spotkania absolwentów w Auli AGH. 


