HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ*
1. Każdy pracownik Instytutu Matematyki z tytułem co najmniej doktora, przekazuje Radzie
Kierunku propozycję tematu pracy dyplomowej do dnia 7 września (zgodnie z szablonem),
• dla studiów I stopnia – pracownik zatrudniony na stanowisku dydaktycznym lub
badawczo-dydaktycznym,
• dla studiów II stopnia - pracownik zatrudniony na stanowisku badawczo-dydaktycznym
lub badawczym.
2. Rada Kierunku zbiorcze zestawienie propozycji tematów przekazuje najpóźniej
30 września koordynatorowi modułu:
• seminarium dyplomowe, na III roku studia I stopnia,
• seminarium magisterskie, na I roku studia II stopnia.
3. Koordynator modułu przedstawia studentom propozycje tematów na pierwszym spotkaniu
na seminarium.
4. Studenci poprzez indywidualny kontakt z wykładowcami dokonują wyboru promotora do
30 listopada, w celu realizacji seminarium w semestrze letnim u wybranego promotora.
5. Student i promotor podpisują kartę pracy dyplomowej (zgodnie z szablonem), w której
określone zostają temat, obszar i zakres pracy dyplomowej. Podpisanie karty następuje
• na studiach I stopnia nie później niż jeden semestr przed terminem ukończenia
studiów (do 15 stycznia),
• na studiach II stopnia nie później niż dwa semestry przed terminem ukończenia
studiów (do 15 czerwca).
Podpisane karty promotor przekazuje Radzie Kierunku.
6. Rada Kierunku wydaje opinię o proponowanych tematach prac dyplomowych, weryfikując
ich zgodność merytoryczną oraz proponowaną metodykę z profilem kierunku studiów.
7. W przypadku braku akceptacji tematu pracy dyplomowej przewodniczący Rady Kierunku
informuje promotora o konieczności wprowadzenia zmian w treści tematu.
8. Działania obejmujące zgłoszenie tematu oraz jego weryfikację muszą zostać zakończone
• na studiach I stopnia nie później niż jeden semestr przed terminem ukończenia
studiów,
• na studiach II stopnia nie później niż dwa semestry przed terminem ukończenia
studiów.
9. Karty prac dyplomowych zostają w dokumentacji Instytutu Matematyki.

*

Harmonogram powstał na podstawie obowiązujących regulaminów i procedur dotyczących procesu
dyplomowania

Propozycja tematu pracy dyplomowej
licencjackiej/ magisterskiej*

Kierunek: Matematyka
Rok obrony: planowany rok obrony
Promotor: stopień imię nazwisko przyszłego promotora
Temat: proponowany temat
Obszar pracy: dział/działy matematyki związane z tematem
Krótki opis zagadnień: najważniejsze zagadnienia opracowywane w pracy
Literatura wprowadzająca: autorzy, tytuł, wydawnictwo, rok

* Podany temat jest tylko propozycją i po indywidualnej konsultacji może ulec modyfikacji

w każdym aspekcie.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Matematyki
Bydgoszcz, dnia dd.mm.rrrr

Karta pracy dyplomowej
Nr albumu:

Student:

Kierunek: Matematyka
1. Temat pracy:
wpisać uzgodniony temat pracy

2. Obszar pracy:
dział/działy matematyki związane z tematem pracy

3. Ogólny opis zawartości pracy (z możliwością późniejszej modyfikacji):
cel i zakres pracy, możliwe kierunki rozwoju zasadniczego wątku (jeśli można je określić)

4. Promotor: tytuł, imię i nazwisko promotora

Promotor

podpis promotora

Potwierdzenie otrzymania tematu przez studenta

podpis studenta

