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A. Studia pierwszego stopnia 

 
1. Studentowi przysługuje prawo wyboru promotora  pracy licencjackiej spośród nauczycieli 

akademickich  wskazanych na dany rok akademicki przez Dyrektora Instytutu Matematyki. 

Wybór promotora odbywa się przed rozpoczęciem pierwszego spośród semestrów, w których 

odbywa się seminarium dyplomowe, w terminie wskazanym przez Dyrektora Instytutu 

Matematyki. 

2. W przypadku niewybrania promotora przez studenta we wskazanym terminie decyzję o 

przydzieleniu promotora spośród wskazanych nauczycieli akademickich podejmuje  Dyrektor 

Instytutu Matematyki.  

3. Dyrektor Instytutu Matematyki może wyrazić zgodę na inny dobór promotora niż wyżej 

opisany na wspólny wniosek studenta i potencjalnego promotora. 

4. Promotor, po konsultacji z dyplomantem, ustala temat pracy dyplomowej w terminie do 

końca ósmego tygodnia semestru, w którym zaczyna się seminarium dyplomowe i za 

pośrednictwem  Dyrektora Instytutu Matematyki przedkłada propozycję Radzie Naukowej 

Instytutu Matematyki do zaopiniowania oraz Radzie Dydaktycznej Wydziału Nauk Ścisłych i 

Przyrodniczych do akceptacji. 

5. Recenzent pisze recenzję w ciągu dwóch tygodni od otrzymania pracy. 

6. W sprawach nie objętych ani powyższymi zasadami ani przepisami nadrzędnymi decyduje 

Dyrektor Instytutu Matematyki.  

 

 

 

 

 

 



 

B. Studia drugiego stopnia 
 

1. Studentowi przysługuje prawo wyboru promotora  pracy magisterskiej spośród nauczycieli 

akademickich ze stopniem przynajmniej doktora zatrudnionych w Instytucie Matematyki 

US. 

2. Pracownikowi Instytutu Matematyki US przysługuje prawo odmowy pełnienia roli promotora 

ze względu na dużą liczbę niedawno wypromowanych lub aktualnie objętych opieką 

magistrantów. 

3. Wybór promotora odbywa się przed rozpoczęciem pierwszego spośród semestrów, w 

których odbywa się seminarium dyplomowe, w terminie wskazanym przez Dyrektora 

Instytutu Matematyki.  

4. W przypadku nieznalezienia promotora przez studenta we wskazanym terminie decyzję o 

wyborze promotora podejmuje Dyrektor Instytutu Matematyki.  

5. Promotor, po konsultacji z dyplomantem, ustala temat pracy dyplomowej w terminie do końca 

ósmego tygodnia semestru, w którym zaczyna się seminarium dyplomowe i za pośrednictwem  

Dyrektora Instytutu Matematyki przedkłada propozycję Radzie Naukowej Instytutu 

Matematyki do zaopiniowania oraz Radzie Dydaktycznej  Wydziału Nauk Ścisłych i 

Przyrodniczych do akceptacji.   

6. Recenzent pisze recenzję w ciągu dwóch tygodni od otrzymania pracy.  W przypadku  trudnego 

dostępu do literatury źródłowej, obowiązek dostarczenia jej recenzentowi spoczywa na 

dyplomancie. 

7. W sprawach nie objętych ani powyższymi zasadami  ani przepisami nadrzędnymi decyduje 

Dyrektor Instytutu Matematyki.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


