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Proseminaria i prace licencjackie
Proseminaria
Skrócony opis procedury rejestracji na seminaria
·
oRejestracja trwa dwa tygodnie, zwykle na początku czerwca (rejestrację zarządza Dziekan). Kończy się zanim
zakończy się rejestracja na inne przedmioty.
oWstępne wyniki rejestracji są znane kilka dni po jej zakończeniu.
oAlgorytm rejestracji:
•.Student podaje proseminarium I wyboru oraz (opcjonalnie) proseminarium II wyboru.
•.Lista studentów uprawnionych do rejestracji jest porządkowana według średniej ocen każdego ze
studentów, uzyskanej z przedmiotów obowiązkowych na pierwszych trzech semestrach studiów
(zakończonych semestrów studiów), w kolejności od najwyższej do najniższej.
•.W kolejności ustalonej przez listę dla osoby z listy algorytm sprawdza, czy jest wolne miejsce na
proseminarium I wyboru. Jeśli tak, dana osoba jest rejestrowana na to proseminarium. Jeśli nie, algorytm
sprawdza wolne miejsce na proseminarium II wyboru i rejestruje tą osobę jeśli są wolne miejsca. Jeśli nie ma
wolnych miejsc na obu proseminariach, osoba nie zostaje zarejestrowana.
oJeśli ktoś nie został zarejestrowany (nie było miejsc na wybranych proseminariach, student lub studentka
zapomnieli o rejestracji), należy zgłosić się do opiekuna etapu licencjackiego.
oWe wrześniu lub na początku października można zmienić wybrane proseminarium — w miarę wolnych
miejsc. W tym celu należy zgłosić się do opiekuna etapu licencjackiego.
Lista proseminariów licencjackich
·Lista proseminariów odbywających się na naszym Wydziale
Prace licencjackie

Wzór pracy licencjackiej
·Klasa LaTeX-owa do prac licencjackich i magisterskich
·Archiwum prac dyplomowych
·Klasyfikacja działów matematyki według AMS
·Klasyfikacja działów informatyki według ACM
Jak pisać prace dyplomowe z matematyki?
·
·Poradnik pisania prac (P. Goldstein, P. Strzelecki)
Opis procedury składania prac
·Jak złożyć pracę licencjacką na matematyce — poradnik dla matematyków
•.Napisać pracę licencjacką.
•.Po uzyskaniu zgody promotora zarchiwizować pracę w APD (wgrać plik z całą pracą). Jeśli pracy nie można
zarchiwizować w APD należy się skontaktować z Dziekanatem i poprosić o wprowadzenie do APD danych
pracy licencjackiej (tytuł, autor/autorzy, promotor). Zwykle pod koniec maja lub na początku czerwca
prowadzący proseminaria wysyłają listę znanych im tytułów prac licencjackich do Dziekanatu.
•.Promotor zatwierdza pracę lub prosi studenta/studentkę o wprowadzenie kolejnych poprawek. Następnie
promotor wpisuje recenzję pracy.
•.Umówić się z promotorem i przyjść z (minimum) trzema egzemplarzami pracy (drukowanymi
dwustronnie): jednym zszytym (do archiwum) oraz pozostałymi oprawionymi lub zbindowanymi (jeden
zostaje u promotora). Autor/autorzy pracy i promotor podpisują wszystkie egzemplarze pracy w
odpowiednich miejscach oraz wypełniają i podpisują wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej.
•.Zanieść dwa egzemplarze pracy, wniosek o powołanie komisji i recenzję promotora, 5 zdjęć 4,5 cm x 6,5
cm, do Sekcji Studenckiej.
•.Praca licencjacka została złożona.
Egzamin licencjacki
Informacje o tym, jak zdać egzamin licencjacki (zapisać się na termin itp.)
·
oPracę licencjacką należy złożyć minimum dwa – trzy tygodnie przed egzaminem. Czas między złożeniem
pracy a egzaminem może być, w wyjątkowych wypadkach, krótszy, ale wymaga to uzyskania od recenzenta
pracy zapewnienia, że zdąży w danym terminie pracę zrecenzować.
oKomisja egzaminu licencjackiego składa się z przewodniczącego (kolegium przewodniczących egzaminów
licencjackich), promotora i recenzenta. Promotora lub recenzenta może zastąpić inny pracownik dydaktyczny
naszego Wydziału.
oDo egzaminu licencjackiego można przystąpić dopiero po uzyskaniu absolutorium.
oW ,,gorących'' terminach, czyli pierwsza połowa lipca, okolice połowy września, na egzamin należy się
zapisać się w Dziekanacie oraz uzgodnić termin z promotorem i recenzentem.
oW pozostałych terminach można (a często nawet trzeba) komisję zorganizować samodzielnie, czyli znaleźć
osobę (z kolegium przewodniczących egzaminów licencjackich), która zgodzi się przewodniczyć komisji i
uzgodnić termin egzaminu dogodny dla wszystkich zainteresowanych. Następnie należy koniecznie
poinformować Dziekanat o terminie egzaminu i składzie komisji, a także kilka dni przed egzaminem
przypomnieć wszystkim o egzaminie.
o,,Last but not least'': przygotować się do egzaminu licencjackiego. Na egzaminie trzeba odpowiedzieć na
trzy pytania: jedno bezpośrednio związane z pracą, drugie z tematyki, której dotyczy praca i trzecie dowolne.
Pytanie drugie i trzecie wybierane są z zagadnień na egzamin licencjacki.
Ważne linki
·Pytania na egzamin licencjacki
·Kolegium przewodniczących egzaminów licencjackich
·Konkursy na prace dyplomowe

