
Regulamin dyplomowania 

1. Proces dyplomowania przeprowadzany jest zgodnie z procedurą WSZJK-U/11 oraz Regulaminem
Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2. Promotorzy  podają  problematykę  seminarium  magisterskiego  na  studiach  II-go  stopnia  nie
później  niż  do  30  listopada  w roku  akademickim poprzedzającym określony  planem studiów
termin egzaminu dyplomowego.

3. Promotorzy  wskazują  tematy  prac  dyplomowych  nie  później  niż  do  30  kwietnia  w roku
poprzedzającym określony planem studiów termin egzaminu dyplomowego.

4. Promotorzy  przekazują  tematy  prac  dyplomowych  do  Kierunkowego  Zespołu  ds. Programów
Kształcenia.

5. Po zaopiniowaniu tematów przez Kierunkowy Zespół ds. Programów Kształcenia, Rada Instytutu
zatwierdza tematy prac na studiach I- go  i II-go stopnia oraz  recenzentów prac.

6. Dyrektor Instytutu ds. dydaktycznych sporządza listę tematów prac dyplomowych  z  nazwiskami
przyszłych promotorów i przekazuje ją do zamieszczenia na Wirtualnej Uczelni wraz z podaniem
terminu logowania się studentów w celu wyboru tematu i promotora pracy dyplomowej.

7. Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego określa §46 ust.2 Regulaminu Studiów.
7.1 Złożona przez studenta praca dyplomowa podlega sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym.
7.2 Student ma prawo zapoznać się z recenzjami pracy dyplomowej przed przystąpieniem do
egzaminu dyplomowego.
7.3  Recenzent  powinien  niezwłocznie  powiadomić  o  negatywnej  ocenie  pracy  dyplomowej
dyrektora Instytutu, który powołuje drugiego recenzenta.

8. Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych.
8.1 Egzamin dyplomowy może odbyć się w terminie co najmniej 7 dni od daty złożenia pracy

dyplomowej,  lecz  nie  później  niż  po  upływie  trzech  miesięcy.  W przypadku  przedłużenia
terminu  złożenia  pracy  dyplomowej  egzamin  dyplomowy  winien  odbyć  się  w  terminie
nieprzekraczającym miesiąca od daty złożenia pracy.

8.2 Na  egzaminie  dyplomowym  student  powinien  wykazać  się  wiedzą  z  zakresu  kierunku
studiów,  a w szczególności  znajomością  problematyki  związanej  z  tematem  pracy
dyplomowej.

8.3 Na egzaminie dyplomowym student otrzymuje cztery pytania:
 jedno pytanie od Promotora związane z problematyką pracy,
 jedno pytanie od Recenzenta związane z problematyką pracy,
 dwa  wylosowane  przez  siebie  pytania  z  listy  zagadnień  na  egzamin  dyplomowy,

zamieszczonej  na  stronie  internetowej  Instytutu  Matematyki:  jedno  z  grupy
przedmiotów kierunkowych, jedno z grupy przedmiotów specjalnościowych.


