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1. Każdy pracownik Instytutu Matematyki z tytułem co najmniej doktora, przekazuje Radzie 

Kierunku propozycję tematu pracy dyplomowej do dnia 7 września (zgodnie z szablonem 

– załącznik nr 2), 

• 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 w semestrze zimowym 

wyboru promotora: 

• na studiach I stopnia do 31 października, 

• na studiach II stopnia do 30 listopada. 

Od semestru letniego student realizuje seminarium tylko 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. 

 
1 Harmonogram powstał na podstawie obowiązujących regulacji dotyczących procesu dyplomowania, 
obowiązuje od roku akademickiego 2022/2023 (RK 20.10.2022). 

 


