Kraków, 27.06.2019
Regulamin dyplomowania
(zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego)
na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku matematyka
obowiązujące od rekrutacji 2019/20
1. Student jest zobowiązany do przygotowania pracy magisterskiej pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudnionego na stanowisku adiunkta lub
starszego wykładowcy lub posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
2. Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i dopuszczalne terminy jego przeprowadzenia określa Regulamin Studiów UJ.
3. Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrekcję Instytutu Matematyki. W skład
komisji wchodzą przewodniczący i jako członkowie: kierujący pracą i recenzent. W przypadku, gdy członek
komisji nie może wziąć udziału w egzaminie dyplomowym, Dyrekcja Instytutu Matematyki wyznacza
w zastępstwie inną osobę.
4. W każdym roku akademickim Dyrekcja Instytutu Matematyki ogłasza listę zagadnień nawiązujących do
grupy treści podstawowych dla studiów II stopnia na kierunku matematyka. Lista ta musi zostać ogłoszona
najpóźniej do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego egzamin magisterski.
5. Student wybiera pięć zagadnień z ogłoszonej listy, niezwiązanych bezpośrednio z tematyką jego pracy
magisterskiej, oraz formułuje trzy dodatkowe zagadnienia (z listy lub spoza listy) związane z tematyką
pracy. Zagadnienia wskazane przez studenta będą stanowić podstawę jego egzaminu dyplomowego. Zestaw zagadnień musi uzyskać pisemną akceptację kierującego pracą magisterską i wraz z nią zostaje
złożony w Sekretariacie Instytutu Matematyki.
6. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Student krótko omawia tematykę swojej pracy magisterskiej, a następnie otrzymuje nie mniej niż trzy pytania związane bezpośrednio z zaproponowanymi przez
siebie zagadnieniami lub bezpośrednio z pracą magisterską.
7. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja wystawia ocenę egzaminu dyplomowego i sporządza
protokół obejmujący w szczególności: treść zadawanych pytań, oceny udzielonych odpowiedzi, ocenę
końcową egzaminu dyplomowego (nie musi to być średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych odpowiedzi), ocenę pracy, a także ogólny wynik studiów obliczony jako średnia ważona z wagami: 3/5 średniej
ocen, 1/5 oceny pracy, oraz 1/5 oceny egzaminu dyplomowego.
8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych zasadach stosuje się bezpośrednio Regulamin studiów
pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wprowadzony uchwałą Senatu UJ.

