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Kierunki prowadzone na Wydziale Chemii UW
- Chemia
- Inżynieria Nanostruktur (wspólnie z Wydziałem Fizyki)
- Energetyka i Chemia Jądrowa (wspólnie z Wydziałem Fizyki)
- Master Studies in Chemistry in English
- Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe
- Kryminalistyka i Nauki Sądowe (międzywydziałowe)
- Chemia Biomedyczna
- Międzywydziałowe Indywidualne Studia MatematycznoPrzyrodnicze
- Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

Zebranie i opracowanie materiału badawczego do pracy
dyplomowej
Wybór kierownika pracy (pisemna deklaracja)
Ustalenie tematu i planu pracy
Prowadzenie badań eksperymentalnych lub teoretycznych
Opracowanie wyników i przygotowanie wstępnej wersji
manuskryptu pracy dyplomowej.
5. Wprowadzenie poprawek do pracy przez kierownika pracy
6. Złożenie pracy w dziekanacie oraz przesłanie do systemu
APD.
1.
2.
3.
4.

Egzamin licencjacki

Przebieg egzaminu licencjackiego na kierunku Chemia
Część pisemna:
1. Test licencjacki (egzamin wstępny na studia II stopnia) składa się z 50 pytań, przy czym oczekiwana liczba
pytań z głównych przedmiotów kierunkowych jest równa w przybliżeniu:
a) Matematyka – 3 pytania, b) Fizyka – 3 pytania, c) Chemia Nieorganiczna i Analityczna – 13 pytań, d)
Chemia Fizyczna – 16 pytań (w tym po 2 pytania z Chemii Kwantowej, Spektroskopii Molekularnej i
Krystalochemii)
e) Chemia Organiczna – 12 pytań (w tym 2 pytania z Biochemii)
f) Technologia Chemiczna – 3 pytania.
Test licencjacki trwa 120 minut.
2. Szczegółowe wymagania do testu licencjackiego będą ogłaszane na stronie www Wydziału Chemii UW do
końca września roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym test licencjacki będzie przeprowadzany.
3. Minimum 5 miesięcy przed terminem przeprowadzenia testu zostanie opublikowana na stronie www
Wydziału Chemii UW baza pytań, z których będą losowane pytania na test licencjacki. Liczba pytań w bazie
nie powinna być znacząco większa niż 800. Po wylosowaniu pytania będą mogły zostać poddane modyfikacji –
tak więc rzeczywista treść pytań na teście licencjackim nie będzie tożsama z treścią pytań umieszczonych w
bazie pytań. Przeprowadzona modyfikacja nie powinna być jednak istotna – tak więc student, który potrafi ze
zrozumieniem rozwiązać pytanie oryginalne nie powinien mieć problemu z rozwiązaniem pytania po
modyfikacji.
4. Po każdym pytaniu będą podane cztery propozycje odpowiedzi, przy czym tylko jedna odpowiedź będzie
prawidłowa. Za wskazanie poprawnej odpowiedzi uzyskuje się 1 punkt, a za wskazanie odpowiedzi błędnej 0
punktów (nie stosuje się ujemnych punktów). W przypadku wskazania więcej niż jednej odpowiedzi do danego
pytania, uzyskuje się również 0 pkt. Zaliczenie testu uzyskuje się po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na
26 z 50 pytań. Końcowy wynik testu podawany jest w postaci oceny, wystawianej na podstawie uzyskanej
liczby punktów, według następującego schematu:
49, 50 pkt. 5!, 46 – 48 pkt. 5, 41 – 45 pkt. 4+, 36 – 40 pkt. 4, 30 – 35 pkt. 3+, 26 – 29 pkt. 3, 0 – 25 pkt. 2

Przebieg egzaminu licencjackiego na kierunku Chemia
1. Część ustna:
- deklaracja dotycząca poufności pracy licencjackiej
- krótkie omówienie najważniejszych tez pracy przez studenta
(ok. 5 min)
- pytanie od recenzenta i odpowiedź
- pytanie od promotora i odpowiedź
- trzecie pytanie (od któregokolwiek członka komisji)
2. Dyskusja komisji (w nieobecności studenta)
3. Ogłoszenie wyników egzaminu i oceny końcowej.

Egzamin magisterski

Przebieg egzaminu magisterskiego na kierunku Chemia
1. Egzamin ustny
- deklaracja dotycząca poufności pracy magisterskiej
- krótkie omówienie najważniejszych tez pracy przez studenta
(ok. 5 min)
- pytanie od recenzenta i odpowiedź
- pytanie od promotora i odpowiedź
- pytanie z wybranego działu chemii losowane przez studenta
3. Dyskusja komisji (w nieobecności studenta)
4. Ogłoszenie wyników egzaminu i oceny końcowej.

Regulamin egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia, kierunek chemia,
uchwalony przez Radę Wydziału Chemii UW w dniu 22 grudnia 2010 r.
Egzamin magisterski na studiach drugiego stopnia, na kierunku chemia, jest egzaminem ustnym. W
zakres tego egzaminu wchodzą pytania zadawane w trakcie obrony pracy magisterskiej przez
członków komisji, oraz pytania losowane przez zdającego z określonej puli.
Pytania zadawane przez członków komisji są związane ze specjalizacją zdającego, natomiast
pytania losowane z puli dotyczą jednej z czterech dziedzin chemii:
- nieorganicznej i analitycznej
- organicznej i technologii
- fizycznej
- kwantowej i krystalografii
3. Dziedzina chemii, z której ma być zdawany egzamin, nie musi być zgodna z tematyką
przedmiotów realizowanych w Zakładzie, w którym wykonywana jest praca magisterska.
Kierownik pracy, przydzielając temat pracy magisterskiej ma obowiązek wskazać dziedzinę, z
której magistrant będzie zdawał egzamin.
4. Na początku każdego roku akademickiego na stronie Wydziału Chemii jest publikowana pula
zagadnień na egzamin magisterski, po ok. 50 zagadnień z każdej dziedziny.
5. Podczas egzaminu, zdający losuje zagadnienie z puli, z danej dziedziny. Przewodniczący
Komisji może polecić zdającemu losowanie kolejnych zagadnień (po udzieleniu, lub odmowie
odpowiedzi na poprzednie pytanie), ale w sumie liczba zagadnień wylosowanych przez zdającego z
puli, nie może przekraczać trzech. Odpowiedź, lub odpowiedzi, są oceniane komisyjnie i za tę
część egzaminu wystawiana jest jedna ocena (niezależnie od liczby losowanych zagadnień).
Jednym z warunków zdania egzaminu dyplomowego jest udzielenie pozytywnie ocenionej
odpowiedzi na co najmniej jedno wylosowane zagadnienie.
6. Ocena końcowa egzaminu jest sumą 1/2 oceny za odpowiedź na pytanie (lub pytania) losowane z
puli i 1/2 średniej ocen za odpowiedzi na pytania zadawane przez członków komisji.
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