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Wyciąg z Regulaminu Studiów UMK 2017 

XIV. Praca dyplomowa 

 

§ 53 

1. Praca dyplomowa (licencjacka, inżynierska lub magisterska) jest samodzielnym opracowaniem określonego 

zagadnienia naukowego lub artystycznego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę 

i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz 

umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

2. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w 

tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego, oraz praca konstrukcyjna, technologiczna lub 

artystyczna. 

3. Formę pracy dyplomowej określa rada wydziału w programie kształcenia danego kierunku. 

4.Pisemne prace dyplomowe podlegają sprawdzeniu przed egzaminem dyplomowym programem 

antyplagiatowym zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy dyplomowej. 

§ 54 



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

„opiekunem”. 

2. Opiekunem pracy dyplomowej na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich może być 

nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a pracy 

dyplomowej na studiach pierwszego stopnia również nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy 

doktora. 

3. W uzasadnionych przypadkach dziekan może, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, powierzyć funkcję 

opiekuna pracy dyplomowej na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich nauczycielowi 

akademickiemu posiadającemu stopień naukowy doktora. 

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

20 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

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

zgodę na zmianę opiekuna.  

§ 55 

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

tematów prac dyplomowych ustala rada wydziału.  

§ 56 

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

pracy dyplomowej w języku obcym. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku kierunków filologicznych i kierunków studiów prowadzonych w 

języku obcym. 

§ 57 

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. 

§ 58 

1. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej w terminie uzgodnionym z opiekunem, jednak nie 

później niż 10 dni przed zakończeniem ostatniego semestru studiów. Przez złożenie pracy dyplomowej należy 

rozumieć przyjęcie pracy przez opiekuna. 

2. Złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego lub innych zajęć, w ramach 

których przygotowywana jest praca dyplomowa. 

3. Na wniosek studenta, który zaliczył wszystkie zajęcia objęte planem studiów z wyjątkiem zajęć, o których 

mowa w ust. 2, złożony w terminie, o którym mowa w ust. 1, dziekan może wydłużyć termin złożenia pracy 

dyplomowej nie więcej niż o trzy miesiące. 

3a. Wydłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej przedłuża termin planowego ukończenia studiów do czasu 

egzaminu dyplomowego. 

4. W przypadku nieobecności opiekuna, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie złożenia pracy, dziekan 

wyznacza osobę przejmującą jego obowiązki. Zmiana opiekuna może być podstawą do wydłużenia terminu 

złożenia pracy przewidzianego w ust. 1. 

§ 59 

1. W stosunku do studenta, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie określonym w § 58 ust. 1 lub w § 58 

ust. 3, dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów. 

2.§ 45 stosuje się odpowiednio. 

§ 60 

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

2. Do oceny pracy dyplomowej stosuje się skalę ocen określoną w §40. 

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

doktora. 

§ 61 

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 egzamin u dyplomowego. Jeżeli dodatkowy recenzent ocenił pracę negatywnie nie 

może być ona podstawą ukończenia studiów. 

3. Do studenta, który nie został dopuszczony do egzaminu dyplomowego, dziekan podejmuje  

decyzję o skreśleniu z listy studentów.  

4.§ 45 stosuje się odpowiednio. 

 


