
REGULAMIN STUDIÓW
NA WYDZIALE TEORII NOWEGO ŚWIATA UKD
z dnia 21 sierpnia 2012 roku

zatwierdzony uchwałą Rady Rektorskiej z dnia 26 sierpnia 2012 roku

Art. 1.
1. Regulamin studiów na Wydziale Teorii Nowego Świata Uniwersytetu Królewskiego w 
Dreamopolis (dalej: „Regulamin”) określa zasady studiowania oraz tryb zaliczania materiału, a
także zasady przystępowania oraz zaliczania egzaminów. 
2. Przez Dziekana rozumie się Dziekana Wydziału Teorii Nowego Świata Uniwersytetu 
Królewskiego w Dreamopolis.
3. Przez Studenta rozumie się Studenta Wydziału Teorii Nowego Świata Uniwersytetu 
Królewskiego w Dreamopolis.

Art. 2.
Studentem Wydziału jest osoba, którą w grono studentów przyjął Dziekan – na podstawie 
pisemnego wniosku kandydata. 

Art. 3.
1. Zajęcia prowadzone są w trybie wykładowym poprzez platformę zdalnego nauczania. 
2. Każdy student otrzymuje indywidualnego opiekuna naukowego, który na etapie studiów 
magisterskich pełni jednocześnie rolę promotora jego pracy dyplomowej (magisterskiej).

Art. 4.
1. Student jest zobowiązany do zaliczenia zajęć wskazanych przez opiekuna naukowego 
(zaliczenie egzaminu magisterskiego).
2. Dopuszczalne jest wprowadzenie ograniczeń czasowych na zaliczenia określone w ustępie 
poprzedzającym.

Art. 5.
Egzamin magisterski może składać się z 4-15 pytań i składany jest przed Dziekanem lub 
innym pracownikiem naukowym, upoważnionym przez Dziekana.

Art. 6.
Do wyniku egzaminu magisterskiego można doliczyć punkty za osiągnięcia dodatkowe, w 
szczególności publikacje związane z kierunkiem studiów; doliczyć nie można jednak więcej 
niż 20% punktów możliwych do uzyskania podczas egzaminu.

Art. 7.
1. Ocena końcowa z egzaminu ustalana jest według poniższej skali (osiągnięty wynik w 
procentach wobec ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia):
- 0 – 49% ocena niedostateczna (2.0);
- 50%-60% ocena dostateczna (3.0);
- 61%-69% ocena dostateczna plus (3.5);
- 70%-80% ocena dobra (4.0);
- 81%–92% ocena dobra plus (4.5);
- 93%-100% ocena bardzo dobra (5.0).
2. Egzamin uważa się za zaliczony pod warunkiem uzyskania oceny dostatecznej. 
3. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej (2.0) lub niepodejścia do egzaminu student 
może podejść ponownie do egzaminu magisterskiego nie wcześniej aniżeli po upływie 7 dni 



od ostatniego terminu egzaminu. 

Art. 8.
1. Student może przystąpić do pisania pracy magisterskiej jeszcze przed zdaniem egzaminu 
magisterskiego. 
2. Student pisze pracę na wybrany przez siebie temat, zaakceptowany przez promotora. 
3. Podczas pisania pracy magisterskiej student musi odbyć co najmniej dwie konsultacje z 
promotorem. 
4. Student jest obowiązany do napisania pracy magisterskiej, której objętość wynosi co 
najmniej 2 strony A4, pisane czcionką o wielkości 12 pkt., a nie przekraczającej 5 stron A4. 
Promotor może zezwolić na zmianę tych wymogów z ważnych powodów, na wniosek 
studenta. 
5. W przypadku niespełnienia wymogów określonych w ustępie poprzedzającym, promotor 
nie opiniuje pozytywnie pracy magisterskiej.

Art. 9.
1. Student może przystąpić do obrony pracy magisterskiej pod warunkiem zaliczenia 
egzaminu magisterskiego na ocenę co najmniej dostateczną oraz po pozytywnym 
zaopiniowaniu pracy przez promotora pracy. 
2. Obrona pracy magisterskiej odbywa się w obecności promotora pracy oraz Dziekana bądź 
innego pracownika naukowego z tej samej, bądź pokrewnej dziedziny nauki.
3. Obrona pracy magisterskiej polega na udzieleniu odpowiedzi na 2 do 4 pytań, zadanych 
przez promotora pracy oraz drugiego egzaminatora.
4. Za każde pytanie student orzymuje od 0 do 5 punktów. Punkty przydzielane są podczas 
narady przez egzaminatorów. Głos decydujący posiada Dziekan lub, w jego nieobecności, 
pracownik naukowy z tej samej, bądź pokrewnej dziedziny nauki. 
5. Ocenę za obronę pracy magisterskiej ustala się po obliczeniu średniej z uzyskanych 
punktów (średnia arytmetyczna, powstała poprzez podzielenie sumy punktów przez liczbę 
zadanych pytań), według następującej skali: 
- 0 – 2 punkty ocena niedostateczna (2.0);
- 2 – 3 punktów ocena dostateczna (3.0);
- 4 – 4,5 punkta ocena dobra (4.0);
- 4,5 – 5 punktów ocena bardzo dobra (5.0).
6. Za pracę magisterską student otrzymuje ocenę w skali od 2 do 5, którą wystawia Dziekan. 
7. Na ocenę końcową składają się:
- w 1/2 ocena z egzaminu magisterskiego;
- w 1/4 ocena z obrony pracy magisterskiej;
- w 1/4 ocena za pracę magisterską.
8. Obliczanie oceny końcowej następuje przy proporcjonalnym przeliczaniu procentowych 
wyników z egzaminu magisterskiego, pracy magisterskiej i obrony pracy magisterskiej.

Art. 10.
Dyplom ukończenia studiów zostanie przekazany studentowi w ciągu 7 dni od pozytywnie 
złożonej obrony pracy magisterskiej. 

Art. 11.
Zmiana niniejszego Regulaminu dokonywana jest decyzją Dziekana, za zgodą Rady 
Rektorskiej. 

Art. 12.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. 


