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Wyciąg z Regulaminu Studiów UMK 2012 

XIV. Praca dyplomowa  

 § 48 

1. Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem opiekuna pracy dyplomowej, zwanego dalej 

„opiekunem".  

2. Opiekunem może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego.   

                                                           
 niepotrzebne skreślić 



3. W uzasadnionych przypadkach opiekunem może być upoważniony przez radę wydziału nauczyciel 

akademicki posiadający stopień doktora.  

4. Jeżeli względy organizacyjne na to pozwalają, studentowi przysługuje swobodny wybór opiekuna. Przepis 

§ 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

5. Na uzasadniony wniosek studenta, po zasięgnięciu opinii dotychczasowego opiekuna, dziekan może wyrazić 

zgodę na zmianę opiekuna.   

 § 49 

 Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony wspólnie przez opiekuna i studenta. Sposób zatwierdzania 

tematów prac dyplomowych ustala rada wydziału.   

 § 50 

Na wniosek studenta, pozytywnie zaopiniowany przez opiekuna, dziekan może wyrazić zgodę na napisanie 

pracy dyplomowej w języku obcym.  

§ 51 

1. Prawa autorskie do pracy dyplomowej regulują odrębne przepisy.   

2. Student składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie przez Uniwersytet pracy dyplomowej 

dla potrzeb działalności naukowo-badawczej lub dydaktycznej, według wzoru ustalonego w uczelni odrębnymi 

przepisami.  

 § 52 

 1. Student   dyplomowej przedłuża termin planowego ukończenia studiów.  

§ 53 

1. W stosunku do studenta, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie określonym w § 52 ust. 1-2, dziekan 

podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.  

2. Przy wznowieniu studiów przez osobę skreśloną z listy studentów mają zastosowanie przepisy, o których 

mowa w § 40 ust. 1-6.  

§ 54 

1. Oceny pracy dyplomowej dokonuje opiekun i wyznaczony przez dziekana recenzent.  

2. Do oceny pracy dyplomowej stosuje się skalę ocen określoną w § 36.  

3. Recenzentem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy 

doktora.  

§ 55 

1. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej przez recenzenta dziekan powołuje dodatkowego 

recenzenta.   

2. Po dokonaniu oceny pracy dyplomowej przez dodatkowego recenzenta dziekan podejmuje decyzję  

w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego.  

3. Do studenta, który nie został dopuszczony do egzaminu dyplomowego, stosuje się odpowiednio § 53.   

4. Przy wznowieniu studiów przez osobę skreśloną z listy studentów mają zastosowanie przepisy, o których 

mowa w § 40 ust. 1-6. 


