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Regulamin dyplomowania na kierunku psychologia został opracowany przez Komisję  

Dyplomowania w Instytucie Psychologii (Komisję ds. ustalenia zasad przeprowadzania 

egzaminów magisterskich i weryfikacji efektów kształcenia), przyjęty uchwałą Rady 

Wydziału Pedagogiki i Psychologii w dniu 15.09.2015r.  

 

Skład Komisji Dyplomowania w Instytucie Psychologii: 

 

dr Ewa Danek – Przewodnicząca, 

prof. dr hab. Małgorzata Kościelska, 

dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW, 

dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW, 

dr Magdalena Miotk-Mrozowska. 

 

 

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku psychologia z bloku kształcenia ogólnego, 

kierunkowego zostały opracowane przez zespół w składzie: 

 

prof. dr hab. Małgorzata Kościelska,  

prof. dr hab. Roman Ossowski,   

prof. dr hab. Janusz Trempała,  

dr hab. Małgorzata Basińska, prof. UKW,  

dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. UKW,  

dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW,  

dr hab. Elżbieta Kasprzak, prof. UKW,  

dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW.  

    

 

Zagadnienia na egzamin magisterski z modułu kształcenia specjalnościowego zostały 

opracowane przez kierowników modułów specjalnościowych: 

 

z zakresu psychologii klinicznej – prof. dr hab. Małgorzata Kościelska, 

z zakresu społecznej psychologii stosowanej – dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW,  

z zakresu psychologii zdrowia i rehabilitacji – dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW, 

z zakresu psychologii wspomagania rozwoju – dr Magdalena Miotk-Mrozowska. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA UKW  

 

Regulamin dyplomowania na kierunku psychologia jest zgodny z Regulaminem Studiów 

UKW, opracowanym na podstawie ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym               

(Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) (Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

Nr 79/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów), 

Zarządzeniem nr 32/2009/2010 Rektora UKW z dnia 30.03.2010 w sprawie wprowadzenia           

i stosowania w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia, Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii w sprawie 

szczegółowych warunków zasad dyplomowania uchwalonych przez Radę Wydziału w dniu 

1.07.2015 roku, Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii w sprawie procedury 

dyplomowania uchwalonej przez Radę Wydziału w dniu 12.05.2015 roku, a także 

wewnętrznymi uregulowaniami Instytutu Psychologii  w tym zakresie. 

 

§ 1 

 

1. Regulamin dyplomowania ma zastosowanie do jednolitych studiów magisterskich 

stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku psychologia, prowadzonych w Instytucie 

Psychologii UKW. 

  

2. Użyte w regulaminie określenia praca dyplomowa, seminarium dyplomowe, egzamin 

dyplomowy odnoszą się kolejno do pracy magisterskiej, seminarium magisterskiego  

oraz egzaminu magisterskiego na kierunku psychologia. 

 

 

§ 2 

 

1. Program kształcenia na kierunku psychologia przewiduje, jako warunek ukończenia 

studiów, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu 

dyplomowego. Obowiązek spełnienia tego warunku traktowany jest jako część planu 

ostatniego roku studiów, co określa punkt 1 Szczegółowych warunków dyplomowania 

na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.  

 

2. Student ma możliwość przygotowania pracy dyplomowej a także złożenia egzaminu 

dyplomowego w języku angielskim. 

 

3. Student studiów stacjonarnych jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową do 30 

czerwca, a studiów niestacjonarnych do 30 września ostatniego roku studiów. 

Konsekwencje, związane z niewywiązaniem się w terminie z tego obowiązku oraz 



możliwości przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, zawiera § 39 

Regulaminu Studiów UKW.     

 

4. Pracę dyplomową student składa w postaci papierowej oraz w postaci 

informatycznych nośników danych, zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Rektora 

w sprawie zasad składania i archiwizacji pisemnych prac dyplomowych z 

wykorzystaniem systemu Archiwizacji Prac Dyplomowych.  

 

 

§ 3 

 

1. Praca dyplomowa musi mieć charakter autorski. W przypadku popełnienia przez 

studenta czynu, polegającego na przypisaniu sobie w pracy autorstwa istotnego 

fragmentu lub innych elementów cudzego utworu, ponosi on odpowiedzialność 

dyscyplinarną zgodnie z § 40 Regulaminu Studiów UKW.  

 

2. Na podstawie art. 167a pkty 2 i 3 USTAWY z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy 

– Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. 

poz.1198) pracę dyplomową może stanowić opublikowany artykuł (w czasopiśmie 

naukowym mającym więcej niż 4 punkty według listy czasopism MNiSW), będący 

rezultatem samodzielnego opracowania zagadnienia naukowego pod opieką promotora 

pracy.  

 

3. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela  

akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego. Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii może upoważnić do 

kierowania taką pracą nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora, 

zgodnie z punktem 2 Szczegółowych Zasad Dyplomowania na Wydziale Pedagogiki i 

Psychologii. 

 

4. Student ma prawo wyboru promotora (za jego zgodą) spośród osób spełniających 

wymogi określone w ust. 3 niniejszego Regulaminu, zgodnie z ofertą seminariów 

dyplomowych zgłoszonych w Instytucie Psychologii w danym roku akademickim. 

 

5. W przypadku nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora, propozycje 

seminariów dyplomowych, przygotowane według określonego w Instytucie 

Psychologii wzoru, mogą być zaproponowane studentom po pozytywnej ocenie 

Dyrektora Instytutu Psychologii uzgodnionej z kierownikiem właściwej Katedry 

(Zakładu). 



 

6. Wybór promotorów następuje przed zakończeniem semestru, poprzedzającego 

semestr, w którym zaplanowane jest seminarium.  

 

7. Dyrektor Instytutu Psychologii, zgodnie z Procedurą dyplomowania na Wydziale 

Pedagogiki i Psychologii, przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego 

przygotowuje propozycje kandydatów na Promotorów i Recenzentów prac 

dyplomowych i przekazuje do akceptacji Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii.  

 

 

§ 4 

 

1. Tematyka prac dyplomowych realizowanych w Instytucie Psychologii powinna 

dotyczyć zagadnień związanych ze specyfiką kierunku.  

 

2. Studenci psychologii w ramach seminariów dyplomowych mogą realizować prace: (a) 

o charakterze empirycznym; (b) z zakresu historii psychologii, z uwzględnieniem 

źródeł i materiałów archiwalnych.  

 

3. Tematy prac dyplomowych, zgodnie z punktem 4 Szczegółowych Zasad 

Dyplomowania oraz Procedurą dyplomowania na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,                           

powinny być ustalone nie później niż na dwa semestry przed terminem ukończenia 

studiów, złożone w postaci papierowej lub elektronicznej przez nauczycieli 

prowadzących seminaria w Sekretariacie Instytutu Psychologii i przekazane przez 

Zastępcę Dyrektora ds. Dydaktyki, do akceptacji Dyrektorowi Instytutu.  

Tematy prac mogą być udostępnione członkom Rady Instytutu Psychologii.   

 

 

§ 5 

 

1. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz jeden recenzent, spełniający 

warunki zgodne z § 40, ust. 2 i 3 Regulaminu Studiów UKW.  

 

2. W przypadku jednej niedostatecznej oceny pracy dyplomowej, o przystąpieniu 

studenta do egzaminu dyplomowego decyduje właściwy Prodziekan na podstawie 

oceny wystawionej przez dodatkowo powołanego recenzenta.  

 

3. W przypadku uzyskania drugiej oceny niedostatecznej student ma prawo do 

powtarzania roku. 



§ 6 

 

1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, który odbywa się przed komisją 

powołaną przez właściwego Prodziekana. Zgodnie z punktem 6 Szczegółowych 

warunków zasad dyplomowania na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, egzamin 

dyplomowy powinien się odbyć w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od 

daty złożenia pracy dyplomowej, nie wcześniej jednak niż dwa tygodnie od daty jej 

złożenia.   

 

2. Egzamin może mieć charakter otwarty. Zasady otwartego egzaminu dyplomowego 

określa punkt 8 Szczegółowych warunków  dyplomowania na Wydziale Pedagogiki i 

Psychologii.  

 

3. Dopuszczenie studenta do egzaminu dyplomowego, w tym otwartego egzaminu 

dyplomowego, zgodnie z § 41 Regulaminu Studiów UKW warunkowane jest łącznym 

spełnieniem przez studenta następujących wymogów: uzyskanie absolutorium, 

uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej, złożenie wszystkich 

wymaganych dokumentów, wypełnienie postanowień Zarządzenia Rektora w sprawie 

zasad składania i archiwizacji pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem 

systemu Archiwizacji Prac Dyplomowych. 

 

 

§ 7 

 

1. Egzamin dyplomowy umożliwia potwierdzenie osiągnięcia założonych efektów 

kształcenia.  

 

2. Komisja egzaminacyjna wyznacza każdemu dyplomantowi podczas ustnego egzaminu 

dyplomowego trzy zagadnienia, obejmujące: 

a) zagadnienie związane z blokiem kształcenia ogólnego, kierunkowego,  

b) zagadnienie związane z blokiem kształcenia specjalnościowego, 

c) zagadnienie związane z pracą dyplomową lub artykułem opublikowanym 

uznanym za pracę dyplomową  (założenia teoretyczne projektu badawczego, 

procedura badań uwzględniająca wymogi metodologiczne i etyczne, dyskusja 

rezultatów, aspekt aplikacyjny problematyki pracy). 

 

3. Zagadnienia o których mowa w § 7, ust. 2a i 2b,  wybierane są z Wykazu zagadnień na 

egzamin dyplomowy w Instytucie Psychologii, stanowiących załącznik do niniejszego 

Regulaminu.  



 

4. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego wystawia się oceny wg skali zamieszczonej 

w § 22, ust. 11 Regulaminu Studiów UKW. Szczegółowe zasady związane z 

obliczeniem ostatecznego wyniku studiów określa  § 42 Regulaminu Studiów UKW. 

 

5. Szczególne sytuacje związane z uzyskaniem oceny niedostatecznej lub 

nieprzystąpieniem przez studenta do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie 

reguluje § 43 Regulaminu Studiów UKW. 

 

6. Ukończenie jednolitych studiów magisterskich następuje z datą złożenia egzaminu 

dyplomowego z pozytywną oceną. Absolwent jednolitych studiów magisterskich na 

kierunku psychologia uzyskuje tytuł zawodowy magistra psychologii. Szczegółowe 

zasady związane z wydaniem dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i 

suplementem do dyplomu  zawarte są w § 44 Regulaminu Studiów UKW.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


