
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie  

Rektora Politechniki Gdańskiej 

nr 72/2020 z 28 października 2020 r. 

 

 

w sprawie: wprowadzenia wzorów stron tytułowych prac dyplomowych i protokołów egzaminów 

dyplomowych na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunkach realizowanych w ramach projektu 

nr POWR.03.05.00-00-Z044/17 „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”. 

 

Na podstawie art. 23. ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz na podstawie §15 ust. 3b i §18 ust. 3 rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów o treści 
nadanej przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2020 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. z 2020 r., poz. 853) zarządzam, co 
następuje: 

§1 Na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunkach realizowanych w ramach projektu 
nr POWR.03.05.00-00-Z044/17 „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” 
wprowadzam wzory stron tytułowych prac dyplomowych w języku polskim i angielskim oraz 
wzory protokołów egzaminów dyplomowych w języku polskim i angielskim, które stanowią 
załączniki nr 1–4 do niniejszego zarządzenia: 

1 –  wzór strony tytułowej pracy dyplomowej w języku polskim, 
2 – wzór strony tytułowej pracy dyplomowej w języku angielskim, 
3 –  wzór protokołu egzaminu dyplomowego magisterskiego w języku polskim, 
4 –  wzór protokołu egzaminu dyplomowego magisterskiego w języku angielskim. 

§2 Traci moc Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 27/2019 z 12 sierpnia 2019 r. 
w sprawie: wprowadzenia wzorów stron tytułowych prac dyplomowych i protokołów egzaminów 
dyplomowych na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunkach realizowanych w ramach 
projektu nr POWR.03.05.00-00-Z044/17 „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki 
Gdańskiej”. 

§3 Zarządzenie wchodzi w życie 1 listopada 2020 r. 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

------------------------------------------- 

prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Rektora PG  

nr 72/2020 z 28 października 2020 r. 

 
<nazwa wydziału> 

 <Logo Wydziału> 
(max. wys. logo 15 mm) 

 

 
Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” (POWR.03.05.00-00-Z044/17),  

realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Unię Europejską 

  

Imię i nazwisko studenta: <imię, nazwisko> 

Nr albumu: <nr albumu> 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Forma studiów: stacjonarne 

Kierunek studiów: <nazwa kierunku studiów>* 

*dla kierunku międzywydziałowego stosuje się zapis: 

Międzywydziałowy kierunek studiów: <nazwa kierunku studiów> 

prowadzony przez: <nazwa wydziału>; <nazwa wydziału>; <nazwa wydziału>  

Specjalność/profil: <nazwa specjalności/nazwa profilu> (pozostawić właściwe) 

 
Jeżeli praca dyplomowa magisterska jest realizowana przez co najmniej 2 studentów, to informacje o współautorach pracy 

Imię i nazwisko studenta: <imię, nazwisko> 

Nr albumu: <nr albumu> 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Forma studiów: stacjonarne 

Kierunek studiów: <nazwa kierunku studiów>* 

*dla kierunku międzywydziałowego stosuje się zapis: 

Międzywydziałowy kierunek studiów: <nazwa kierunku studiów> 

prowadzony przez: <nazwa wydziału>; <nazwa wydziału>; <nazwa wydziału>  

Specjalność/profil: <nazwa specjalności/nazwa profilu> (pozostawić właściwe) 

 

 

 

 

 

 

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA 

 

 

 

 

Tytuł pracy w języku polskim: <tytuł pracy> 

 

Tytuł pracy w języku angielskim: <title of thesis > 

 

 

 

 

 

Opiekun pracy: <Tytuł, stopień, imię i nazwisko> 

 

Data ostatecznego zatwierdzenia raportu podobieństw w JSA: 

 



Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Rektora PG 

nr 72/2020 z 28 października 2020 r. 

 
<name of faculty> 

 <Faculty Logo > 
(max. height 15 mm) 

 

 
Project „Integrated Programme of Development of Gdańsk University of Technology” (POWR.03.05.00-00-Z044/17),  

implemented under the Operational Programme Knowledge Education Development, co-financed from the European Social Fund by the European Union 

  

Student’s name and surname: <name, surname> 

ID: <ID number> 

Cycle of studies: postgraduate 

Mode of study: full-time 

Field of study: <name of field of study>* 

*for Interfaculty field of study use: 

Interfaculty field of study: <name of field of study> 

realized at: <name of Faculty>; <name of Faculty>; <name of Faculty>  

Specialisation/profile: <name of specialisation/name of profile> 

 
If the master’s thesis is carried out by at least two students, the information about the co-authors 

Student’s name and surname: <name, surname> 

ID: <ID number> 

Cycle of studies: postgraduate 

Mode of study: full-time 

Field of study: <name of field of study>* 

*for Interfaculty field of study use: 

Interfaculty field of study: <name of field of study> 

realized at: <name of Faculty>; <name of Faculty>; <name of Faculty>  

Specialisation/profile: <name of specialisation/name of profile> 

 

 

 

 

 

 

MASTER’S THESIS 

 

 

 

 

Title of thesis: <title of thesis> 

 

Title of thesis (in Polish): <tytuł pracy> 

 

 

 

 

 

Supervisor: <Title, degree, name and surname> 

 

Date of final approval of the similarity report in Uniform Anti-plagiarism System (JSA): 

 



Załącznik nr 3 
do Zarządzenia Rektora PG 

nr 72/2020 z 28 października 2020 r. 

 
<nazwa wydziału> 

 <Logo Wydziału> 
(max. wys. logo 15 mm) 

 

Podpisy lub uwierzytelnienie członków komisji Podpis lub uwierzytelnienie przewodniczącego 

  

  

Data wydruku: Strona 1 z … 

 
Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” (POWR.03.05.00-00-Z044/17),  

realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Unię Europejską 

 

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO 
 

Pan(i) <imiona nazwisko>, syn(córka) <imię ojca>, urodzony(a) dnia <data>, <miejscowość>, 
student(ka) Wydziału <nazwa Wydziału>, nr albumu: <nr albumu> 
kierunek: <nazwa kierunku>, forma studiów: stacjonarne   ** 
specjalność/profil*: <nazwa specjalności/nazwa profilu> 
**dla kierunku międzywydziałowego stosuje się zapis: 
student(ka) międzywydziałowego kierunku <nazwa kierunku>, prowadzonego przez: <nazwa Wydziału>; <nazwa Wydziału>; <nazwa Wydziału>,  
forma studiów: stacjonarne, specjalność/profil*: <nazwa specjalności/nazwa profilu>, nr albumu: <nr albumu> 

data rozpoczęcia studiów drugiego stopnia: <data rozpoczęcia> 
zdawał(a) egzamin dyplomowy magisterski w dniu <data> 
przed Komisją Egzaminacyjną w składzie:   

Przewodniczący: <tytuł/stopień imię i nazwisko> 
Opiekun pracy: <tytuł/stopień imię i nazwisko> 
Recenzent: <tytuł/stopień imię i nazwisko> 
Członkowie: <tytuł/stopień imię i nazwisko> 

 <tytuł/stopień imię i nazwisko> 
 <tytuł/stopień imię i nazwisko> 
Tytuł pracy dyplomowej magisterskiej: <tytuł> 
 
 

Zadane pytania z zakresu programu studiów:       Oceny odpowiedzi
1
: 

1)
 negatywna ocena z dowolnego pytania oznacza konieczność powtórzenia egzaminu dyplomowego; ocena z egzaminu – niedostateczny 

 

1.  ............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

  

............................... 

2.  ............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

  

............................... 

3.  ............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

  

............................... 

4.  ............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

  

............................... 

Średnia arytmetyczna (e)  
 
............................... 

 

Średnia arytmetyczna 3,00≤e<3,25 3,25≤e<3,75 3,75≤e<4,25 4,25≤e<4,75 e≥4,75 

Ocena opisowa (c) dostateczny dostateczny plus dobry dobry plus bardzo dobry 

Ocena opisowa z egzaminu dyplomowego (c)  
 
............................... 

 

Ocena pracy dyplomowej: Ocena Ocena pracy dyplomowej  
opisowa jak wyżej (b) 

Ocena pracy wystawiona przez opiekuna pracy  
 

Ocena pracy wystawiona przez recenzenta  
 

Składniki: 
Średnia/ 
ocena 

Waga 
Ostateczny wynik studiów 

(w = 0,6a + 0,3b + 0,1c) 
podany do dwóch miejsc po przecinku 

Końcowa średnia ważona z ocen (a) <a> 0,6 

 Ocena pracy dyplomowej (b)  0,3 

Ocena z egzaminu dyplomowego (c)  0,1 
 

Komisja jednogłośnie/większością głosów*
 
uznała, że Pan/Pani <imiona nazwisko> 

zdał(a) egzamin dyplomowy, ukończył(a) studia z wynikiem ocena opisowa (w)
2
 

i uzyskał(a) tytuł zawodowy <magistra/magistra inżyniera> 
 

2) 
Ostateczny wynik studiów 3,00≤w<3,30 3,30≤w<3,70 3,70≤w<4,10 4,10≤w<4,50 w≥4,50 

Ocena opisowa dostateczny dostateczny plus dobry dobry plus bardzo dobry 
 

Uzasadnienie podwyższenia oceny z ukończenia studiów o pół stopnia:  

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….. 
*

)
 niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 4 
do Zarządzenia Rektora PG 
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<name of faculty> 

 <Faculty Logo > 
(max. height 15 mm) 

 

Signatures or authentication of the Examination Board members Signature or authentication of the Examination Board Chairperson 

  

  

Date: Page: 

 
Project „Integrated Programme of Development of Gdańsk University of Technology” (POWR.03.05.00-00-Z044/17),  

implemented under the Operational Programme Knowledge Education Development, co-financed from the European Social Fund by the European Union 

 

MASTER'S DIPLOMA EXAMINATION PROTOCOL  
 

Mr/(Ms) <names and surname>, son (daughter) of <name of father>, date of birth <date>, place of birth <place> 
student of <name of Faculty>, ID: <ID number> 
field of study: <name of field of study>, mode of studies: full-time   ** 
specialisation/profile*: <name of specialisation/name of profile> 
**for Interfaculty field of study use: 
student of Interfaculty field of study: <name of field of study> realized at: <name of Faculty>; <name of Faculty>; <name of Faculty>  
mode of studies: full-time, specialisation/profile*: <name of specialisation/name of profile>, ID: <ID number> 

commencement of postgraduate studies: <commencement date> 
date of the Master's diploma examination: <date> 
members of the Examination Board: 

Chairperson:  <title/degree, name and surname> 
Supervisor:  <title/degree, name and surname> 
Reviewer: <title/degree, name and surname> 
Members:  <title/degree, name and surname> 
 <title/degree, name and surname> 
 <title/degree, name and surname> 

Title of the Master’s thesis: <title> 
 
Questions concerning the study programme:        Answers assessment

1
: 

1) 
negative evaluation of the answer to any question means the need to repeat the final examination; Assessment of the examination – insufficient  

 

1st  ............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

  

.............................. 

2nd ............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

  

.............................. 

3rd ............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

  

.............................. 

4th ............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

  

.............................. 

Arithmetic mean (e)  ….............................. 
 

Arithmetic mean 3.00≤e<3.25 3.25≤e<3.75 3.75≤e<4.25 4.25≤e<4.75 e≥4.75 

Descriptive assessment (c) satisfactory satisfactory plus good good plus very good 
 

Descriptive assessment of the diploma examination (c)  
 
............................... 

 

Assessment of the diploma thesis: Grade Assessment of the diploma thesis  
descriptive as above (b) 

Assessment of the work issued by the supervisor   

Assessment of the work issued by the reviewer   
 

Components: 
Arithmetic 

mean/grade 
Grade’s weight 

Final grade of studies 
(w = 0.6a + 0.3b + 0.1c) 

up to two decimal places 

Final weighted average of the grades (a) <a> 0.6  

Assessment of the diploma thesis (b)  0.3 
 

Assessment of the diploma examination (c)  0.1 
 

The Examination Board has unanimously/by a majority of votes* acknowledged that Mr/Ms <name(s) and surname> 
passed the diploma examination, completed studies with the final grade of <descriptive assessment> (w)

2  

and obtained the professional title of <MSc/Master of Engineering>. 
 

2) 
Final result of studies 3.00≤w<3.30 3.30≤w<3.70 3.70≤w<4.10 4.10≤w<4.50 w≥4.50 

Descriptive assessment satisfactory satisfactory plus good good plus very good 
 

Justification for increasing the final grade for studies by half a grade: 

……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

*) delete as appropriate 

 


