
 

 

 

 

 

 

 

WYTYCZNE DLA AUTORÓW I PROMOTORÓW PRAC DYPLOMOWYCH                    

dotyczące zasad opracowywania części opisowej dyplomów inżynierskich 

 

dla studiów I  stopnia na kierunku Architektura 
 
 

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Wydziału 18 maja 2021 r. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Gdańsk,  maj  2021 

 

 



 

 
Zgodnie z p. 1.4 ogólnouczelnianej Procedury 31– Weryfikacja antyplagiatową („Każdy Wydział 

może wprowadzić dodatkowe, szczegółowe zasady realizacji procesu weryfikacji antyplagiatowej 

prac, wynikające ze specyfiki danego wydziału”) na Wydziale Architektury została wskazana lista 

dobrych praktyk, których celem jest zminimalizowanie procentu plagiatu podczas weryfikacji prac 

dyplomowych inżynierskich.  

 

1. Tematy projektowe oraz działki, na których mają być realizowane w poszczególnych 

Katedrach projekty dyplomowe, powinny być aktualizowane co roku tak by nie powtarzały 

się w kolejnych latach. 

2. Student podejmując zagadnienie projektowe w sem. 6 na przedmiocie Projektowanie 

przeddyplomowe jest zobowiązany do określenia jego problematyki w temacie projektu 

dyplomowego i wskazaniu specyfiki opracowanego zagadnienia. 

3. Praca dyplomowa inżynierska musi posiadać część opisową zgodną z wytycznymi 

wydziałowego koordynatora przedmiotów Projektowanie Przeddyplomowe (sem.6) i 

Dyplomowe (sem.7). 

Treść opisu powinna zawierać omówienie następujących zagadnień: 

a) studium problemu projektowego, w tym analizę sytuacji, analizę zapisów MPZT lub decyzji 

o warunkach zabudowy 

b) analizy przykładów 2-3 obiektów o analogicznej do projektowanej funkcji np. rozwiązania 

funkcjonalne, przestrzenne, konstrukcyjne (sem.6) 

c) sformułowanie wytycznych projektowych i opis koncepcji architektoniczno- 

urbanistycznej (opracowanej na sem. 6) 

d) opis części urbanistycznej (jak w projekcie zagospodarowania działki lub terenu) 

e) opis części architektonicznej (jak w projekcie architektoniczno-budowlanym) 

f) opis części konstrukcyjnej ( wstępnie opracowanie zagadnienia w sem. 6 i szczegółowe 

rozwinięcie w sem. 7) zgodnie z wytycznymi osób prowadzących przedmiot Konstrukcje 

 
1 https://pg.edu.pl/documents/8597924/15993330/Procedura%203%20-%20Weryfikacja%20antyplagiatowa_w7.pdf 



g) opis części instalacyjnej (opracowanej w sem. 6) zgodnej z wytycznymi osób 

prowadzących przedmiot Instalacje budowlane 

h) ogólne założenie ochrony BHP i PPoż (ilość i wielkość stref, schemat dróg 

ewakuacyjnych)– sem. 7 

i) bibliografię, spis tabel i rysunków- spis literatury przedmiotu, źródeł internetowych 

(teksty, zdjęcia, tabele) 

 
Każdy student indywidualnie musi wykonać opis powyższych zagadnień zgodnie z tematem 

swojego projektu. 

 

4. Część opisową, w zakresie podanym w p.3 student przedstawia jako opis koncepcji 

architektoniczno-urbanistycznej, którą opracowuje w sem. 6 podczas zajęć na przedmiotach 

Projektowanie przeddyplomowe, Istalacje budowlane i Konstrukcje. Część ta zostanie 

dołączona do opisu projektu dyplomowego realizowanego na przedmiocie Projektowanie 

Dyplomowe w sem. 7 będącego opisem rozwiązań budowlano-technicznych. 

5. Student jest zobligowany do samodzielnego przygotowania spisu treści części opisowej 

swojego projektu oraz samodzielnego wykonania opisów, rysunków (sem.6 i sem.7). 

6. Opisy dyplomów z lat poprzednich mogą stanowić materiał poglądowy dla studentów jednak 

bez możliwości ich powielania. 

7. Opis szczegółowych rozwiązań techniczno-budowlanych w części opisowej nie powinien 

zawierać zestawienia pomieszczeń (tzw. tabele) w części opisowej w sem.7. Takie tabele 

muszą znaleźć się tylko na planszach z opracowaniem rysunkowym. 

8. W części opisowej projektu inżynierskiego należy umieścić strony: tytułową, oświadczenie 

studenta w formie pliku JPG. 

 

UWAGA: Autorzy prac dyplomowych których procent podobieństwa do innych prac 

dyplomowych przekroczy 50% nie zostaną dopuszczeni do obrony dyplomu w danym roku 

akademickim. 


