Kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

EGZAMIN MAGISTERSKI
WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO
1.

Rozliczenie sesji letniej
 złożenie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń zgodnie z planem studiów
oraz odbycie praktyk pedagogicznych (absolutorium)
 złożenie osobiście indeksu wraz z kartą okresowych osiągnieć studenta
z kompletem wpisów (najpóźniej do 10 czerwca br.)

2. Złożenie zatwierdzonego programu artystycznego
 program występu artystycznego podpisany przez pedagoga przedmiotu głównego
oraz Kierownika Katedry (wydruk komputerowy). Studenci specjalności edukacja
artystyczna szkolna dodatkowo składają podanie do Dziekana o dopuszczenie do
lekcji dyplomowej z załączonym konspektem zajęć na dwa tygodnie przed
planowanym terminem lekcji.
3. Złożenie pracy magisterskiej wydrukowanej z systemu APD
(najpóźniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu
magisterskiego):
 jeden egzemplarz w formie drukowanej jednostronnie, zszyty, w twardej oprawie
z nadrukiem PRACA MAGISTERSKA, format A4 z oświadczeniem o samodzielnie
napisanej pracy (załącznik nr 1)
 jeden egzemplarz w formie drukowanej dwustronnie, zszyty (niezbindowany), w
miękkiej oprawie, format A4 z oświadczeniem o samodzielnie napisanej pracy
(załącznik nr 1)
 dwa egzemplarze w formie elektronicznej umieszczone na wewnętrznej, tylnej
okładce każdej pracy drukowanej, w samoprzylepnej kopercie na płytę CD/DVD
 oddzielne oświadczenie o udostępnieniu pracy magisterskiej w bibliotece Uczelni
(załącznik nr 2)
4. Złożenie następujących dokumentów (najpóźniej na 2 tygodnie przed
wyznaczonym terminem egzaminu magisterskiego):
 4 zdjęcia dyplomowe (wymiary: 4,5 cm x 6,5 cm)
 wypełniona karta obiegowa (załącznik nr 3)
 lista osiągnięć artystycznych i naukowych, które powinny być zawarte
w suplemencie (forma pisemna wydrukowana wraz z poświadczeniem dokonań)
 potwierdzenie wniesienia opłaty za dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia
(przelew na rachunek w wys. 60,- zł.: Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział
w Białymstoku numer konta: 72 1750 0009 0000 0000 1333 6202)
 legitymacja studencka (w dniu złożenia egzaminu magisterskiego następuje
utrata statusu studenta)
Na wniosek absolwenta, złożony najpóźniej w terminie 30 dni od daty egzaminu
dyplomowego, uczelnia wydaje odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. Należy
wówczas złożyć dodatkowe jedno zdjęcie dyplomowe (wymiary: 4,5 cm x 6,5 cm) oraz
wnieść opłatę w wys. 40,- zł. na ww. numer konta.

