
Regulamin dyplomowania dla studiów II stopnia na WMS 

I. Zasady dotyczące pracy dyplomowej, która jest obowiązkowym elementem programu 
studiów, oraz procedurę składania pracy przez studenta i ogólne zasady egzaminu 
dyplomowego określa Regulamin Studiów w  Akademii Górniczo–Hutniczej  im. St. 
Staszica w Krakowie. Niniejszy Regulamin dyplomowania określa szczegółowe zasady 
podejmowania i zatwierdzania tematów, oceniania prac magisterskich oraz szczegóły 
procedury złożenia (rejestracji) pracy i  przebiegu egzaminu magisterskiego na Wydziale 
Matematyki Stosowanej. 

II. Zasady podejmowania tematów prac magisterskich na WMS 

1. Temat pracy magisterskiej jest ustalany  przez opiekuna pracy indywidualnie dla 
studenta. 

2. Tematy prac magisterskich powinny być podjęte przez studentów nie później niż na 
jeden rok przed planowanym terminem ukończenia studiów. Niepodjęcie tematu 
pracy magisterskiej może być przyczyną odmowy wpisu na semestr III studiów. W 
celu zgłoszenia podjęcia tematu pracy magisterskiej, student składa w Dziekanacie 
wypełniony formularz zgłoszeniowy („Zgłoszenie tematu pracy magisterskiej” – 
załącznik nr 1), w którym zawarty jest temat pracy magisterskiej, cel pracy, 
proponowane wstępne pozycje literatury, na podstawie której będzie opracowany 
temat pracy, podpisy studenta i opiekuna pracy. 

3. Opiekunem pracy magisterskiej może być profesor, doktor habilitowany lub doktor 
upoważniony przez Dziekana WMS po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału. Ponadto, 
opiekunem pracy może być posiadająca przynajmniej stopień doktora osoba spoza 
WMS upoważniona przez Dziekana WMS po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału. 

4. W danym roku akademickim pracownik samodzielny nauki może podjąć się opieki 
nad nie więcej niż pięcioma pracami magisterskimi, a doktor nad nie więcej niż 
trzema pracami magisterskimi. 

5. Tematy prac magisterskich zatwierdza komisja ds. prac magisterskich w składzie:  
prodziekan ds. studenckich (przewodniczący komisji),  prodziekan ds. dydaktyki, 
opiekunowie specjalności. 

6. Wszelkie sporne sprawy dotyczące ustalania tematów prac magisterskich rozstrzyga 
Dziekan. 

III. Przygotowanie pracy magisterskiej 

1. Praca magisterska powinna być  przygotowana  w  języku polskim.  Za  zgodą  opiekuna, 
w porozumieniu z Dziekanem, praca może być przygotowana w jednym z języków 
kongresowych. 

2. Praca magisterska powinna być  wydrukowana w formacie   A-4,  czcionką  12-punktową 
z zachowaniem ogólnych zasad poprawności językowej i przejrzystości. Wzór strony 
tytułowej i  jej „rewersu”  jest podany w załączniku  nr 2.  Kolejna strona powinna 
zawierać streszczenie (maksimum 25 linii) oraz listę słów kluczowych. Streszczenie i słowa 
kluczowe powinny również być przedstawione w języku angielskim. W przypadku prac 
pisanych  w  języku  obcym  należy dołączyć  obszerniejsze  (min.  4 strony)  streszczenie 
w języku polskim. Zaleca się przygotowanie pracy w systemie TEX.  Praca musi być 



przygotowana w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF (na 
załączonej płytce CD). Wszystkie wersje te muszą zawierać tę samą treść. 

3. Na „rewersie” strony tytułowej znajduje się oświadczenie studenta, że praca została 
napisana samodzielnie i osobiście  oraz wykorzystywała, poza wiedzą zdobytą na 
studiach, jedynie wyniki prac zamieszczonych w spisie literatury. Na tej stronie znajduje 
się także oświadczenie opiekuna pracy, że praca spełnia wymogi stawiane pracom 
magisterskim. W wersji pisemnej pracy muszą  znajdować się wymienione wyżej 
oświadczenia podpisane przez studenta i opiekuna pracy. 

 

IV. Zasady oceniania pracy magisterskiej  

1. Oceny pracy magisterskiej dokonują opiekun pracy oraz recenzent, wypełniając 
formularz oceny pracy magisterskiej (załącznik nr 3 ). 

2. Recenzent jest wyznaczany przez Dziekana w uzgodnieniu z opiekunem specjalności, 
zgodnie z zasadą, że jeśli opiekunem pracy  jest osoba nie będąca samodzielnym 
pracownikiem nauki, to recenzent musi posiadać stopień naukowy doktora 
habilitowanego. 

3. Kryteria oceny pracy magisterskiej 

1) Ocena bardzo dobry (5.0) oznacza, że praca zawiera oryginalne wyniki, które 
zdaniem    oceniającego    nadają   się  do publikacji   w  czasopiśmie  fachowym   
z zakresu matematyki, matematyki stosowanej, lub jest pracą kompilacyjną 
omawiającą zaawansowane zagadnienia, zawierającą uzupełnienia opuszczonych 
fragmentów dowodów lub uzupełnioną o nietrywialne przykłady. Praca 
pozbawiona jest mankamentu omówionego w następnym punkcie. 

2) Podobne wymagania, choć w mniejszym zakresie stawiać powinno się pracy 
ocenionej na ocenę plus dobry (4.5). W tym przypadku można dopuścić sytuację, 
w której autor pominął prace wnoszące istotne nowsze (ale szerzej znane) wyniki 
lub zastosowania wpływające np. na dezaktualizację danego podejścia do 
zagadnienia. 

3) Ocena dobry (4.0) powinna zostać przyznana pozostałym pracom kompilacyjnym 
sformułowanym na dobrym poziomie (z wyjątkiem nielicznych usterek), w której 
przygotowanie autor włożył sporo pracy. 

4) Ocena plus dostateczny (3.5) wskazuje na pracę, w której pomimo licznych 
usterek widoczne jest rzetelne i zgodne z celem pracy przedstawienie materiału 
oraz zrozumienie istoty metod i stosowanych technik. 

5) Ocenę dostateczny (3.0) proponuje się przyznać pracom spełniającym, lecz 
jedynie w minimalnym stopniu, wymagania stawiane pracom magisterskim. 

6) Oceny skrajne powinny zostać bardzo szczegółowo uzasadnione. 

4. Oceny pracy dokonują niezależnie opiekun i recenzent. W przypadku rozbieżności 
ocen opiekuna i recenzenta ostateczna ocena pracy magisterskiej jest ustalana na 
posiedzeniu komisji egzaminu magisterskiego.  

V. Procedura złożenia pracy magisterskiej 



1. Student zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie (zarejestrować) zawierające 
jednakową treść egzemplarze w formie pisemnej oraz egzemplarz w ustalonym 
formacie elektronicznym w terminie określonym w Regulaminie Studiów. 

2. Warunkiem złożenia pracy jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem 
studiów przedmiotów  oraz pozytywna ocena opiekuna i recenzenta oraz weryfikacja 
pracy w systemie antyplagiatowym dokonana przez opiekuna pracy i potwierdzona 
raportem według odpowiedniego wzoru. 

3. Student zobowiązany jest przedłożyć pracę magisterską opiekunowi pracy w takim 
terminie, który umożliwia opiekunowi dokonanie czynności określonych w punkcie 2. 
przed upływem terminu określonego w punkcie 1. 

4. Od negatywnej oceny pracy studentowi przysługuje odwołanie według zasad 
określonych w Regulaminie Studiów. 

5. Dodatkowo, podczas rejestracji pracy student zobowiązany jest do złożenia 
dodatkowych dokumentów: 4 kolorowe zdjęcia w formacie odpowiednim do  
dyplomu, przy zamawianiu odpisu w języku angielskim dodatkowo 1 zdjęcie oraz 
podanie do Dziekana z prośbą o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim, 
dowód   wpłaty   na   wskazane   konto   z  wydanie       dyplomu  ukończenia  studiów 
i dodatkowej opłaty w przypadku zamawiania odpisu w języku angielskim. Aktualne 
wysokości wymienionych opłat są określone zrządzeniem Rektora. 

  

VI. Egzamin magisterski, ukończenie studiów 

1. Egzamin magisterski jest ustny i odbywa się przed komisją egzaminu magisterskiego 
powoływaną przez Dziekana. Komisji przewodniczy Dziekan lub osoba przez niego 
upoważniona.   W  skład  komisji wchodzą opiekun pracy magisterskiej  i recenzent. 
W przypadku gdy obecność opiekuna lub recenzenta podczas posiedzenia komisji jest 
niemożliwa, Dziekan powołuje do komisji na zastępstwo inną osobę. Osoba taka 
powinna mieć stopień naukowy doktora habilitowanego jeśli jest powoływana na 
zastępstwo za samodzielnego pracownika nauki. 

2. Pierwsze pytanie student losuje spośród 25 pytań dotyczących przedmiotów 
podstawowych na studiach drugiego stopnia (Analiza rzeczywista i zespolona, Analiza 
funkcjonalna i Topologia). Zestaw 25 pytań przekazywany jest studentom ostatniego 
roku studiów przed końcem przedostatniego semestru studiów. Komisja egzaminu 
magisterskiego od razu ocenia odpowiedź studenta. Jeżeli ocena jest pozytywna, 
rozpoczyna się obrona pracy magisterskiej. W przypadku oceny negatywnej egzamin 
nie jest kontynuowany i kończy się oceną niedostateczną. W tej sytuacji egzamin 
musi być powtórzony z uwzględnieniem ogólnych zasad dopuszczających do 
powtórnego egzaminu dyplomowego zawartych w Regulaminie Studiów.  

3. W dalszej kolejności, podczas obrony pracy magisterskiej, student  w ciągu około 10 
minut prezentuje pracę magisterską.  Następnie odpowiada na pytanie recenzenta 
dotyczące pracy oraz na pytanie opiekuna z zakresu pensum. Pensum ustala opiekun 
pracy i podaje magistrantowi z odpowiednim wyprzedzeniem. 

4. Ocena egzaminu magisterskiego jest średnią arytmetyczną czterech ocen 
wystawionych przez komisję: ocena odpowiedzi na pytanie wylosowane pytanie, 
ocena za prezentację pracy, ocena za odpowiedź na pytanie recenzenta, ocena za 
odpowiedź na pytanie opiekuna. 

5. Wynik ukończenia studiów magisterskich ustalany jest jako średnia ważona 
następujących ocen:  



1) średnia ocen ze studiów z wagą 0.6;  

2) ocena pracy magisterskiej z wagą 0.2; 

3) ocena egzaminu magisterskiego z wagą 0.2.  

6.  Oceny, o których mowa w punkcie 5. oraz oceny w wersji słownej, ustala  się w skali 
ocen obowiązującej w  Akademii Górniczo–Hutniczej  im. St. Staszica w Krakowie na 
zasadach ustalonych w Regulaminie Studiów. 

7. Dyplom z wyróżnieniem może być przyznany  absolwentowi, który spełnia wszystkie 
warunki przewidziane w tym zakresie w Regulaminie Studiów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Kraków, dnia ……………………………………. 

 

ZGŁOSZENIE TEMATU PRACY MAGISTERSKIEJ 
 

Student  
 

Specjalność MF, MU, MOiK, MNTiP, MI, MZ, BS 

Temat  

 

Temat w języku 
angielskim 

 

 

Opiekun  

 

Cel  

 

 

 

 

Literatura  

 

 

 

 

 

 

 

  

Podpis opiekuna: ..................................................... 

 

 

Podpis studenta: ........................................................... 



Załącznik nr 2   -   1   strona tytułowa pracy magisterskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 – Formularz oceny pracy magisterskiej    

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Wydział Matematyki Stosowanej 

 

 

 

_________________________     Kraków,  ………………………………… 

      (opiekun/recenzent) 

 

 

OCENA PRACY MAGISTERSKIEJ 
 

 

Temat pracy: wpisać 

Imię i nazwisko autora pracy : wpisać     Nr albumu: wpisać 

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule: uzupełnić 

2. Merytoryczna ocena pracy: uzupełnić 

3. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu: uzupełnić 

4. Ocena formalnej strony pracy: uzupełnić 

5. Końcowa ocena pracy: uzupełnić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Uchwała nr 5a/15.12.2016 z dnia 15 grudnia 2016) 


