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1. Proces dyplomowania przeprowadzany jest zgodnie z procedurą WSZJK-WSP/1 oraz Regulaminem 

Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.  

2. Promotorzy podają problematykę (proponowane tematy prac) seminarium magisterskiego na 

studiach II-go stopnia nie później niż do 31 grudnia w roku akademickim poprzedzającym określony 

planem studiów termin egzaminu dyplomowego.  

3. Promotorzy wskazują tematy prac dyplomowych (licencjackich) na studiach I stopnia nie później 

niż do 30 kwietnia  w roku poprzedzającym rok, w którym zgodnie z  planem studiów wyznaczony jest 

termin egzaminu dyplomowego.  

4. Proponowana tematyka prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich) przekazywana jest do 

zaopiniowania przez Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia oraz  Radę Katedry.  

6. Zastępca Kierownika Katedry ds. Kształcenia sporządza listę  proponowanych tematów prac 

dyplomowych z nazwiskami przyszłych promotorów i przekazuje ją do opublikowania dla 

wybierających temat studentów.  

7. Ostateczny temat pracy jest  ustalany przez promotora w konsultacji z realizującym temat 

studentem i jest przekazywany  przez promotora do  Kierownika Katedry (lub jego Zastępcy ds. 

Kształcenia) nie później niż do 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok planowanej 

obrony.  

9. Lista tematów prac dyplomowych wraz z przypisaniem recenzentów jest opiniowana  przez 

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia oraz Radę Katedry. 

10. Kierownik Katedry (lub jego zastępca ds. kształcenia),p o zebraniu opinii Rady Katedry i 

Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, kieruje listę tematów prac dyplomowych wraz z 

propozycjami recenzentów do zatwierdzenia przez Dziekana Wydziału.  

11. Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego określa Regulaminu Studiów.  

11.1 Złożona przez studenta praca dyplomowa podlega sprawdzeniu w systemie 

antyplagiatowym.  

11.2 Student ma prawo zapoznać się z recenzjami pracy dyplomowej przed przystąpieniem 

do egzaminu dyplomowego.  

11.3 Recenzent powinien niezwłocznie powiadomić o negatywnej ocenie pracy dyplomowej 

dyrektora Instytutu, który powołuje drugiego recenzenta.  

12. Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych.  

12.1 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. 

 12.2 Na egzaminie dyplomowym student powinien wykazać się wiedzą z zakresu kierunku 

studiów, a w szczególności znajomością problematyki związanej z tematem pracy dyplomowej.  

12.3 Na egzaminie dyplomowym student  referuje pracę (krótki autoreferat)  oraz odpowiada 

na 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. Ocenie 

podlega autoreferat studenta oraz odpowiedzi na pytania. Ocena z obrony jest średnią z uzyskanych 

ocen. 


