
Uniwersytet Śląski w Katowicach  str. 1 
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 

program kształcenia, załącznik nr 4 

 

 

Kierunek: Matematyka 

poziom kształcenia: pierwszy 

profil kształcenia: ogólnoakademicki 
cykl kształcenia: od roku akademickiego 2012/2013 
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§1  
 
Niniejszy regulamin jest uszczegółowieniem §§ 29, 30, 31, 32, 33, 34 obowiązującego w Uniwersytecie Śląskim 
Regulaminu studiów będącego załącznikiem do uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 
23 kwietnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach. 

 
§2 

 
1. Student zapisuje się na wybrane seminarium dyplomowe, w terminie wyznaczonym przez Dziekana, 

przy czym ostateczny termin wyznaczany jest nie później niż na koniec czwartego semestru studiów. 
2. Student w ramach wybranego seminarium dyplomowego wybiera promotora swojej pracy 

dyplomowej. 
3. Promotor ustala ze studentem temat pracy dyplomowej uwzględniając warunki określone w §30, 

ust. 5 Regulaminu studiów. 
4. Student dokonuje zgłoszenia pracy dyplomowej, archiwizuje jej elektroniczną wersję i składa 

wydrukowany egzemplarz swojej pracy w trybie ogłoszonym w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania 
i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych zgodnie z, odpowiednio, §2 ust. 1, 2, 3, §3 ust. 1, 2, 3, 
4, 5 oraz §6 ust. 1, 2.  W roku akademickim 2014/2015 zastosowanie ma również §9 powyższego 
Zarządzenia. 

 
§3 

 
Recenzje są udostępnione dyplomantowi w celu zapoznania się z zawartymi w nich uwagami w terminie 
najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. 

 
§4 

 
1. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: 

(a) obrony pracy dyplomowej, 
(b) odpowiedzi dyplomanta na pytania. 

 
2. Obrona pracy dyplomowej rozpoczyna się autoreferatem dyplomanta. Następnie dyplomant 

ustosunkowuje się do uwag dotyczących pracy zawartych w recenzjach, po czym członkowie komisji 
zadają dodatkowe pytania i uwagi dotyczące pracy.  
 



Uniwersytet Śląski w Katowicach  str. 2 
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 

program kształcenia, załącznik nr 4 

 

 

3. W drugiej części egzaminu dyplomant otrzymuje pytania egzaminacyjne. Pytania dotyczą zagadnień 
z zakresu ustalonego w §5 niniejszego regulaminu.  

 
4. Na zakończenie egzaminu: 

(a) Na podstawie własnych ocen, biorąc pod uwagę przebieg obrony, promotor i recenzent ustalają 
ostateczną ocenę pracy dyplomowej. W kwestiach spornych decyduje przewodniczący komisji. 

(b) Komisja ustala cząstkowe oceny odpowiedzi na poszczególne pytania egzaminacyjne. Na 
podstawie tych ocen Komisja ustala ocenę z egzaminu dyplomowego. 

(c) Komisja ustala według zasad określonych w §34 Regulaminu studiów ostateczny wynik studiów. 
 

5. Bezpośrednio po ustaleniu ocen komisja ogłasza je dyplomantowi. 
 

§5 
 

Zakres egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia 
 
Zakres merytoryczny egzaminu dyplomowanego będzie podany w osobnym załączniku. 


