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ZASADY EGZAMINU MAGISTERSKIEGO NA 2,5 LETNICH STUDIACH PRAWA  

PO SEMESTRZE ZIMOWYM - ROK AKADEMICKI 2016/17 

INFORMACJA DO STUDENTÓW I PROMOTORÓW 

 Informujemy, że egzamin magisterski na 2,5-letnich Niestacjonarnych 

Studiach Prawa II stopnia stanowi integralną całość składającą się z trzech 

części:  

1. egzaminu pisemnego testowego, który składa się ze 100 pytań 

jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami (20 pytań 

z prawa prywatnego, 20 pytań z prawa karnego, 20 pytań z prawa 

administracyjnego, 10 pytań z prawa konstytucyjnego, 10 pytań z 

prawa podatkowego i finansowego, 10 pytań z prawa 

międzynarodowego i europejskiego, 10 pytań z zakresu filozofii 

prawa, historii prawa i doktryn polityczno-prawnych). 

2. egzaminu pisemnego opisowego (kazusy), który składa się z czterech 

kazusów (po jednym z każdego bloku tematycznego, 

tj. prawa prywatnego, prawa karnego, prawa administracyjnego lub 

finansowego oraz prawa konstytucyjnego lub międzynarodowego 

publicznego, obejmującego także prawo Unii Europejskiej). Podczas 

części opisowej niedozwolone jest korzystanie z pomocy naukowych 

(tekstów aktów prawnych itp.),z możliwym wyjątkiem dotyczącym 

materiałów przekazanych studentom przez osoby przeprowadzające 

egzamin. 

3. egzaminu ustnego.  

 Zespół przygotowujący  egzamin ogłasza studentom wykaz aktów 

prawnych/zagadnień/ literatury, stanowiący podstawę egzaminu, 

najpóźniej w terminie  dwóch miesięcy do dnia egzaminu. 

 Egzamin zostaje rozłożony na 3 dni. Warunkiem zdania egzaminu jest 

przystąpienie przez studenta do każdej z trzech części egzaminu w terminie 

wskazanym przez Dziekana i uzyskanie z każdej z nich oceny pozytywnej.  

 Ocena końcowa z egzaminu magisterskiego stanowi średnią 

arytmetyczną (zaokrągloną w górę) ocen z jego części testowej, opisowej  

i ustnej. 

I termin 

Egzamin testowy odbędzie się: 18 marca 2017 r. o godz. 11:30 w sali Unii 

Europejskiej  (1D ul. Uniwersytecka 7-10). 

 

Egzamin opisowy odbędzie się: 19 marca 2017 r. o godz. 11:30 w sali Unii 

Europejskiej  (1D ul. Uniwersytecka 7-10). 
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W dniu 23 marca 2017 r. na stronie internetowej wydziału zostaną ogłoszone wyniki 

z części pisemnej  egzaminu dyplomowego. 

 

Egzamin ustny odbędzie się w dniach 27-29 marca 2017 r.  

Szczegółowy harmonogram zostanie ogłoszony 24 marca 2017 r. 

 Nieprzystąpienie przez studenta do choćby jednej części lub 

uzyskanie przezeń choćby z jednej części oceny niedostatecznej skutkuje 

niezdaniem całego egzaminu.  

 W takiej sytuacji - zgodnie z paragrafem 48 ust. 5 Regulaminu Studiów 

- Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu dyplomowego. Student ma w 

takiej sytuacji obowiązek ponownego podejścia do wszystkich trzech części 

egzaminu dyplomowego.  

II termin (wyłącznie dla osób, które nie zdały lub nie podeszły w I terminie) 

 

Egzamin testowy odbędzie się: 22  kwietnia 2017 r. o godz. 11:30 w sali Unii 

Europejskiej  (1D ul. Uniwersytecka 7-10). 

 

Egzamin opisowy odbędzie się: 23 kwietnia 2017 r. o godz. 11:30 w sali Unii 

Europejskiej  (1D ul. Uniwersytecka 7-10). 

 

 

W dniu 27 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej wydziału zostaną ogłoszone 

wyniki z części pisemnej  egzaminu dyplomowego. 

 

 

Egzamin ustny odbędzie się w dniach 4-5 maja 2017 r.   

Szczegółowy harmonogram zostanie ogłoszony 28 kwietnia 2017 r. 

 

 W razie nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w II  terminie lub 

uzyskania oceny niedostatecznej z choćby jednej z części egzaminu 

student - zgodnie z paragrafem 48 ust. 5 Regulaminu Studiów - zostaje 

skreślony z listy studentów z prawem jednokrotnego wznowienia studiów  

w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego w terminie 2 lat od daty 

skreślenia . 

 

 

 

 


