Decyzja
Dziekana Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej
z dnia 12 grudnia 2016r.
dotycząca zasad wyboru tematów prac dyplomowych i ustalania recenzentów
dla kierunku Inżynieria Medyczna

1 Tematy prac dyplomowych na kierunku inżynieria medyczna realizowane są przede
wszystkim w Jednostkach których pracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne. Za
zgodą Dziekana Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej prace dyplomowe mogą
być również realizowane poza wymienionymi wyżej Jednostkami.
2 Datę udostępnienia studentom tematów prac dyplomowych i termin wyboru tematu, z
zachowaniem co najmniej tygodniowego odstępu pomiędzy tymi terminami, ustala
Prodziekan sprawujący nadzór nad kształceniem na kierunku inżynieria medyczna.
Informacja ta zostaje przekazana studentom na początku semestru, w którym następuje
wybór tematu.
3 Liczbę prac dyplomowych realizowanych w każdej Jednostce, dla danego cyklu
kształcenia, ustala Prodziekan.
4 W terminie wyznaczonym przez Prodziekana pracownicy Jednostek za zgodą
Kierowników tych Jednostek przedstawiają propozycje tematów prac dyplomowych.
Lista ta zawiera tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna pracy oraz krótki opis pracy. Za
zgodność proponowanych tematów z wymogami stawianymi pracom dyplomowym
(w szczególności wykluczenie powtórzeń tematów) odpowiada Prodziekan a za
rozdział tematów pomiędzy pracowników Jednostki odpowiada jej Kierownik.
5 W procesie ustalania tematów prac dyplomowych w poszczególnych Jednostkach
należy uwzględniać zainteresowania oraz ewentualne propozycje studentów
współpracujących z pracownikami danej Jednostki. Dopuszcza się zgłoszenie tematu
wraz z nazwiskiem studenta realizującego ten temat.
6 Ostateczną listę proponowanych tematów prac zatwierdza Prodziekan. W przypadku
gdy zgłoszony temat lub tematyka pracy jest bardzo zbliżona lub pokrywa się z
tematem wcześniej zatwierdzonym Prodziekan zleca opiekunowi pracy modyfikację
lub zmianę tematu pracy.
7 Lista zatwierdzonych tematów prac dyplomowych zostaje udostępniona studentom
przez Prodziekana.

8 Deklaracja wyboru konkretnego (jednego) tematu odbywa w ustalonym terminie
poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście tematów udostępnionej w
Dziekanacie WMiFS. Wybór tematu pracy dyplomowej przez studenta powinien być
wcześniej uzgodniony z przyszłym promotorem pracy dyplomowej.
9 Student zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie WMiFS wypełnionej karty
przydziału pracy dyplomowej.
10 Listę recenzentów prac dyplomowych dla danego cyklu kształcenia ustala Prodziekan
spośród wszystkich pracowników Jednostek organizacyjnych wymienionych w
punkcie 1.
11 Opiekun pracy może zgłosić propozycje recenzentów, które może wykorzystać
Prodziekan przy ustalaniu listy recenzentów.
12 Sytuacje sporne rozstrzyga Dziekan WMiFS.

