
 
  
 
 
 
 

 

UCHWAŁA Nr XXV – 9.45/21 

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 
 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie zakresu i  formy egzaminu dyplomowego 

na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki kończących studia od roku 

akademickiego 2021/22 na kierunkach: matematyka – studia  pierwszego i drugiego 

stopnia oraz nauczanie matematyki i informatyki – studia pierwszego i drugiego stopnia  

 

Na podstawie art. 34 ust. 6 oraz § 45 regulaminu studiów, stanowiącego załącznik do Uchwały 

Nr XXIV-26.5/19 Senatu UMCS z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu studiów ze zm., Senat 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie postanawia: 

 

§ 1 

Ustala się zakres i formę egzaminu dyplomowego dla studentów kończących studia od roku 

akademickiego 2021/22 na n/w kierunkach:  

 matematyka – studia pierwszego stopnia – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały; 

 nauczanie matematyki i informatyki – studia pierwszego stopnia  – stanowiące załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały; 

 matematyka – studia drugiego stopnia – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

 nauczanie matematyki i informatyki – studia drugiego stopnia – stanowiące załącznik  

nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

1. Egzamin dyplomowy  na studiach pierwszego stopnia na kierunkach: matematyka  

i nauczanie matematyki i informatyki – składa się z części pisemnej i ustnej. Jego celem jest 

sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dyplomanta z zakresu kierunku 

i specjalności oraz problematyki związanej z przygotowaną przez niego pracą seminaryjną. 

2. Część pisemna egzaminu, obejmująca zagadnienia z przedmiotów obowiązkowych (wykaz 

przedmiotów w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały), przeprowadzana jest w formie 



testu wielokrotnego wyboru. Test trwa 75 minut i składa się z 30 zadań, do których podane są 

po 3 odpowiedzi. Warunkiem zaliczenia części pisemnego jest poprawne rozwiązanie co 

najmniej 15 zadań. W przypadku niezaliczenia egzaminu pisemnego student w ciągu dwóch 

tygodni przystępuje do egzaminu poprawkowego. 

3. Podczas części ustnej egzaminu członkowie Komisji zadają od trzech do pięciu pytań z listy 

zagadnień egzaminacyjnych obowiązujących dla danego kierunku i stopnia studiów oraz spoza 

wykazu dotyczące tematyki pracy seminaryjnej oraz z fakultetów zaliczonych przez danego 

studenta.  

4. Ostateczną ocenę z egzaminu ustala Komisja na podstawie oceny otrzymanej przez studenta 

z części pisemnej oraz ocen cząstkowych wystawionych z odpowiedzi na zadane pytania 

podczas części ustnej. 

§ 3 

1. Egzamin dyplomowy na studiach drugiego stopnia na kierunkach: matematyka i nauczanie 

matematyki i informatyki jest egzaminem ustnym, którego celem jest sprawdzenie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych dyplomanta z zakresu kierunku i specjalności oraz 

problematyki związanej z przygotowaną przez niego pracą dyplomową. 

2. Podczas egzaminu dyplomowego członkowie Komisji zadają od trzech do pięciu pytań z listy 

zagadnień egzaminacyjnych obowiązujących dla danego kierunku i stopnia studiów oraz spoza 

wykazu dotyczące tematyki pracy dyplomowej oraz z fakultetów zaliczonych przez danego 

studenta.  

3. Ostateczną ocenę z egzaminu ustala Komisja na podstawie ocen cząstkowych wystawionych  

z odpowiedzi na zadane pytania. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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