
Uchwała nr  13 

Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego  

z dnia 18 listopada 2015 r. 

w sprawie wymagań, które powinna spełniać praca dyplomowa oraz szczegółowych  zasady 

przeprowadzania egzaminów dyplomowych. 

 

Na podstawie  § 42 ust. 4  uchwały nr 473/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 

kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów wyższych uchwala się, co następuje: 

 

      § 1 

Techniczne zasady i wymagania przy pisaniu pracy dyplomowej (magisterskiej  

i licencjackiej) określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

     

      § 2 

Przystąpienie do egzaminu dyplomowego (magisterskiego i licencjackiego) możliwe jest po 

łącznym spełnieniu przez studenta następujących warunków: 

a) uzyskaniu zaliczeń z przedmiotów i praktyk zawodowych oraz złożeniu z wynikiem 

pozytywnym egzaminów z wszystkich przedmiotów  obowiązkowych objętych planem 

studiów, 

b) uzyskaniu zaliczenia seminarium dyplomowego oraz pozytywnej oceny z pracy 

dyplomowej (z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 lit. b) 

c) uzyskanie łącznie: 

 180 pkt ECTS w przypadku studiów I stopnia,  

120 pkt ECTS w przypadku studiów II stopnia, 

300 pkt ECTS w przypadku studiów jednolitych magisterskich, 

d) uiszczenie wszelkich opłat wynikających z umowy zawartej ze studentem o świadczeniu 

usług edukacyjnych  

e) dostarczeniu do dziekanatu jednego egzemplarza pracy dyplomowej w wersji papierowej 

(wydruk dwustronny, miękka oprawa) wraz z jej wersją w formie elektronicznej na płycie CD 

i oświadczeniem w zakresie praw autorskich (załącznik nr 2) – nie później niż 14 dni przed 

wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.   

 

 

 

 



       § 3 

1. W przypadku rozbieżnych ocen pracy dyplomowej wystawionych przez promotora 

i recenzenta stosuje się następujące zasady: 

a) jeżeli oceny promotora i recenzenta są rozbieżne – inne jednak niż ocena 

niedostateczna – ocena z pracy dyplomowej ustalana jest jako wartość średniej 

arytmetycznej obu ocen z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku 

b) w przypadku gdy recenzent oceni pracę na ocenę niedostateczną dziekan, na wniosek 

studenta lub promotora pracy, może powołać dodatkowego recenzenta. Jeżeli tak 

powołany dodatkowy recenzent wystawi ocenę pozytywną ocena z pracy dyplomowej 

ustalana jest jako wartość średniej arytmetycznej wszystkich trzech ocen 

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. W takim przypadku w egzaminie 

dyplomowym biorą udział obaj recenzenci. Jeżeli dodatkowo powołany recenzent 

oceni pracę na ocenę niedostateczną dziekan, na wniosek studenta, może wyrazić 

zgodę na powtórzenie ostatniego roku studiów z jednoczesną możliwością zmiany 

tematu pracy dyplomowej. 

 

§ 4 

1. Recenzentem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki posiadający co 

najmniej stopień naukowy doktora. 

2. W przypadku gdy promotorem pracy magisterskiej jest doktor jej recenzentem 

powinien być nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora 

habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. 

 

§ 5 

1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana w składzie 

określonym w § 44 ust. 1 Regulaminu studiów wyższych na Uniwersytecie 

Rzeszowskim. 

2. Wniosek o powołanie komisji – którego wzór stanowi załącznik nr 3 – składa do 

dziekana promotor pracy dyplomowej. 

 

 

 

 

 



§ 6 

1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, w trakcie którego student udziela 

odpowiedzi na co najmniej trzy pytania. Prawo do zadawania pytań studentowi ma 

każdy z członków komisji, o której mowa w § 4 ust. 1. 

 

2. Na egzaminie dyplomowym student powinien wykazać się efektami kształcenia 

uchwalonymi przez Senat UR dla danego kierunku studiów. Pytania na egzaminie 

dyplomowym dotyczą zagadnień objętych tematem seminarium dyplomowego, w tym także 

tematem pracy dyplomowej, należących do jednego z następujących bloków tematycznych 

obejmującego przewidziane w planie studiów dyscypliny naukowe:  

a) na kierunku prawo: cywilnoprawny, karnoprawny, publicznoprawny,  a także ustrojowo-

historyczny; 

b) na kierunku administracja st. I i II stopnia: z zakresu nauk administracji, prawnych i 

ekonomicznych; 

 c) na kierunku europeistyka st. I stopnia: z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych i 

stosunków międzynarodowych. 

 

3. Zakres danego bloku tematycznego, o którym mowaw w ust. 2, obejmuje przewidziane w 

planie studiów przedmioty obowiązkowe, a ponadto może także obejmować przedmioty do 

wyboru. Szczegółowy zakres tematyczny ustala prowadzący seminarium, informując na 

pierwszym spotkaniu seminaryjnym o wymogach przeprowadzania egzaminu dyplomowego. 

 

 

4.Każde z pytań zadane w trakcie egzaminu dyplomowego podlega osobnej ocenie 

z uwzględnieniem skali o której mowa w § 33 ust.1 Regulaminu studiów wyższych na 

Uniwersytecie Rzeszowskim. Ocena z egzaminu dyplomowego stanowi wartość średniej 

arytmetycznej wszystkich trzech uzyskanych ocen z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

§ 7 

Ocena końcowa wpisywana na dyplom ukończenia studiów ustalana jest według reguł i zasad 

określonych w § 43 ust. 3 i § 46 Regulaminu studiów wyższych na Uniwersytecie 

Rzeszowskim. 



 

        

      § 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

      § 9  

Traci moc uchwała nr 5/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Rzeszowskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wymagań, które powinna spełniać praca 

dyplomowa oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych, a także 

uchwała z dnia 15 maja 2013 r. Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Rzeszowskiego o zmianie uchwały nr 5/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wymagań, które powinna 

spełniać praca dyplomowa oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów 

dyplomowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

     Do uchwały nr 13  Rady Wydziału Prawa i 

Administracji 

  

 

TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ 

 

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

Złożona praca dyplomowa  powinna spełniad następujące wymogi: 

1. Formatowanie tekstu pracy 

– Nie wstawiad nagłówków lub stopek z oddzielną treścią, np. tytułem kolejnego rozdziału; 

– Nie stawiad kropek na koocu tytułu rozdziału lub podrozdziału; 

– Czcionka Times New Roman 13 pkt., niepogrubiona; 

– Spis treści umieszczony po stronie tytułowej; 

– Numeracja stron automatyczna, numer strony w stopce, wyrównany do zewnątrz strony, bez 

numeru na pierwszej stronie (pierwszą stroną pracy jest strona tytułowa) 

– Odstępy pomiędzy znakami standardowe (o pkt.), pomiędzy wyrazami wstawiad tylko jeden znak 

spacji; 

– Odstępy między wierszami 1,5 wiersza; 

– Tekst justowany obustronnie; 

– Automatyczne dzielenie wyrazów; 

– Na koocu wiersza nie mogą występowad pojedyncze litery lub spójniki. Przeniesienie spójnika do 

kolejnego wiersz przy użyciu tzw. „twardej spacji”, (kombinacja klawiszy: Ctrl + Shift + spacja); 

– Marginesy: margines wewnętrzny – 3 cm, margines zewnętrzny – 2 cm, górny i dolny – 2 cm; 

– Bibliografia w porządku alfabetycznym;  

– Minimalna objętośd pracy magisterskiej – dwa arkusze wydawnicze, tj. 44 strony po 1800 znaków 

na stronę (około 80 000 znaków), natomiast pracy licencjackiej – jeden arkusz wydawniczy, tj. ok. 

22 stron po 1800 znaków na stronę (około 40 000 znaków). 

 

2. Strona tytułowa pracy dyplomowej 



Strona tytułowa pracy dyplomowej powinna zawierad (wg załączonego wzoru): 

– Logo i nazwę uniwersytetu (wielkie litery, czcionka Times New Roman, 16 pkt, pogrubiona); 

– Nazwę wydziału, (wielkie litery, czcionka Times New Roman, 16 pkt., pogrubiona); 

– Imię i nazwisko autora pracy (czcionka Times New Roman, 16 pkt, pogrubiona); 

– Tytuł pracy dyplomowej w środkowej części strony tytułowej (czcionka Times New Roman, 

kursywa, 24 pkt., pogrubiona); 

– Imię i nazwisko promotora (czcionka Times New Roman, 14 pkt., pogrubiona); 

– Napis: „Rzeszów” oraz rok złożenia i obrony pracy magisterskiej (czcionka Times New Roman, 

kursywa, 14 pkt., pogrubiona). 

 

 

3. Literatura i przypisy 

Zaleca się stosowanie przypisów automatycznych (zakładka: Wstaw/Przypis). Przypisy 

umieszczane są na dole strony, do której się odnoszą. Przypis kooczy kropka.  

W przypisie znajdują się w kolejności: inicjały imienia autora, nazwisko autora, tytuł pracy (kursywa), 

miejsce wydania, rok wydania, numer strony, na której umieszczony jest tekst przytaczany w 

przypisie.  

 

Przykład: 

Cytowanie literatury: 

i Z. Leooski, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 1998, s. 52-72, 

ii  Z. Leooski, Kryteria ocen administracji publicznej w naukach o administracji,  

[w:] J. Łukasiewicz (praca zbiorowa pod red.) Jakośd administracji publicznej, Rzeszów 2004, s. 235-

243,  

Cytowanie orzecznictwa: 

Postanowienie SN z  3 sierpnia 2011 r., III KZ 52/11, OSNKW 2011, z. 10, poz. 91. 

Cytowanie glos do orzeczeo: 



M.Prażmowska, Glosa do uchwałySN z 31.01.1996 r., III CZP 1/96, OSP 1998, z. 4, s.212-

214. 
 

Cytowanie tej samej pozycji kilka razy po sobie: 

iii Z. Leooski, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 1998, s. 40-41. 

iv Ibidem, s. 50. 

 

Cytowanie tej samej pozycji, przedzielonej innymi przypisami: 

v Z. Leooski, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 1998, s. 23 - 25. 

vi J. Wojnicki, Samorząd lokalny w Polsce i Europie, Pułtusk 2003, s. 15. 

vii Z. Leooski, Samorząd …, s. 34-43 lub Z. Leooski, op.cit. s.34-43 

 

Cytowanie strony internetowej: 

viii Dane za stroną internetową: http://www.sejm.gov.pl 

 

Cytowanie aktu prawnego w przypisie: 

ix
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483). 

x
 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, (tekst jednolity Dz.U. nr 46, poz. 499 ze zm.). 

xi
 Art. 23 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. nr 57, poz. 

507 ze zm.). 

 

4. Oprawa 

Praca powinna byd oprawiona metodą bindowania kanałowego (oprawa plastikowa w 

kolarze granatowym). 

 

 



Student składa cztery egzemplarze pracy: jeden drukowany jednostronnie, dwa drukowane 

dwustronnie oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej (płyta  CD) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Kowalski 

 

Skład i organizacja Parlamentu Europejskiego 

Praca magisterska/licencjacka 

napisana pod 

kierunkiem naukowym 

Pana prof. dr hab. Jana Nowaka 

 

 

 

Rzeszów 2015 

 

UNIWERSYTET RZESZOWSKI 

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 

 

 

 

 

Kierunek: prawo 

 

Studia: stacjonarne 



                                                           
 

 

 

Załącznik nr 2 

     Do uchwały nr 13  Rady Wydziału Prawa i 

Administracji 
 

  
 
…………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

Nr albumu ………………………………….. 

Wydział Prawa i Administracji 

Studia stacjonarne/niestacjonarne* 

Kierunek: ……………………………………… 

 
 
OŚWIADCZENIE 
 
 

Oświadczam, że: 

1. Złożona przeze mnie praca dyplomowa pt………………………………………………………………... 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    jest moim samodzielnym opracowaniem. Oznacza to, że nie zlecałem/am 

    opracowania rozprawy lub jej części innym osobom, ani nie odpisywałem/am tej 

    rozprawy lub jej częśd z prac innych osób. 

2. Złożona przeze mnie płyta CD zawiera zapis elektroniczny przedstawionej 

    przeze mnie pracy. 

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na udostępnienie mojej pracy. 

     

 
 
 
Data…………......            ……………………………………………… 

(własnoręczny podpis) 
 

 

 



                                                                                                                                                                                     

 

*- niepotrzebne skreślid 

 

 

Załącznik nr 3 

     Do uchwały nr 13  Rady Wydziału Prawa i 

Administracji 
 
 
 
 

      Rzeszów, dnia …………………………………… 
 
 
 

 
Dziekan Wydziału 
Prawa i Administracji UR 

 
 
 

Na podstawie § 38 u.1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim, zwracam się z 

prośbą o powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w dniu…………….. 

od godz. …………………..kierunek studiów……………………………………………………… 

w następującym składzie: 

1. Przewodniczący …………………………………………………………………………………………………… 

2. Promotor …………………………………………………………………………………………………............. 

3. Recenzent ……………………………………………………………………………………………………......... 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

(czytelny podpis promotora) 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


