
 

1. Harmonogram zajęć. 

o W związku z wprowadzeniem pracy zdalnej obrony prac dyplomowych 

studiów I stopnia 2020/2021 będą realizowane w formie zdalnej. Stąd też, 

harmonogram zajęć ulega zmianie co do sposobu prezentacji pracy 

dyplomowej. 

I tak, odpowiednio w dniach 15 – 17.12.2020 r. nie odbędzie się wywieszanie 

prac dyplomowych na dziedzińcu, lecz pozostaje w tym terminie obowiązek 

przesyłania książeczki do weryfikacji antyplagiatowej (JSA) oraz wgrywania 

pliku z pełnym zakresem pracy dyplomowej (część graficzna i opisowa) do 

archiwizacji na e-kursie. 

o W dniu 18.12.2020 r. przy wykorzystaniu programu Microsft Teams 

odbędzie się obrona prac dyplomowych w grupach promotorskich z 

podziałem na sesję poranną i popołudniową. Podział na sesje, przydział 

recenzentów i czas realizacji obron zostanie podany w terminie późniejszym, 

po opracowaniu harmonogramu obron na podstawie przekazanych przez 

opiekunów pracy informacji co do liczby dyplomantów, ich danych 

osobowych oraz tematów prac dyplomowych. 

W załączniku do niniejszej wiadomości umieszczono plik z Tabelką, którą 

proszę  uzupełnić o powyższe dane i jej zwrot drogą mailową na mój adres 

(pmar@pg.edu.pl) do dnia 24.11.2020 r. 

o W dniu 21.12.2020 r. studenci przekazują do Dziekanatu kompletne książeczki 

(2 egz.) prac dyplomowych wraz z wypełnionym protokołem oceny pracy 

dyplomowej (Załącznik nr 1, 

https://arch.pg.edu.pl/documents/10613/103511001/arch_zal_1_protok%C3%

B3%C5%82.pdf), a opiekunowie prac, recenzenci, kierownicy katedr oraz 

osoby biorące udział w konsultacjach specjalistycznych, w dniach 21 – 

22.12.2020 r. składają podpisy na pierwszej stronie książeczek, raporcie JSA 

oraz protokołach oceny pracy dyplomowej inżynierskiej (Załącznik nr 1). 

Równocześnie, opiekunowie i recenzenci przekazują do dziekanatu druki 

oceny pracy dyplomowej inżynierskiej, które po uzupełnieniu należy pobrać z 

mojaPG - osobno opiekunowie i recenzenci pracy. Druk nie wymaga podpisu. 

1. Oddanie i weryfikacja pracy dyplomowej 

o Oddanie pracy do oceny 

o Przed oddaniem pracy do oceny, należy uzyskać zaliczenie składowych 

modułu: 

- MK46/1 „Projekt dyplomowy”. Zaliczenie zostanie potwierdzone w 

Repozytorium stosownym wpisem z oceną przez opiekuna pracy lub osobę 

upoważnioną z Katedry dyplomującej, 

- MK46/2 „Seminarium dyplomowe”. Zaliczenie zostanie potwierdzone w 

Repozytorium stosownym wpisem z oceną przez osobę odpowiedzialną w 

danej katedrze za realizację tej składowej modułu, 

- MK46/3„Konsultacje dyplomowe” (w zakresie konstrukcji). Harmonogram 

zajęć i zaliczeń „Konsultacji dyplomowych” został przedłożony przez 

mailto:pmar@pg.edu.pl
https://arch.pg.edu.pl/documents/10613/103511001/arch_zal_1_protok%C3%B3%C5%82.pdf
https://arch.pg.edu.pl/documents/10613/103511001/arch_zal_1_protok%C3%B3%C5%82.pdf


koordynatora tej składowej modułu na ekursie. Zaliczenie zostanie 

potwierdzone stosownym wisem z oceną do protokołu w Repozytorium oraz w 

formie podpisu w rubryce „Konsultacje dyplomowe 1” w Załączniku nr 1. 

o Przed oddaniem pracy do oceny, należy uzyskać zaliczenie w rubryce 

„Konsultacje dyplomowe 2”, (Załącznik nr 1) u wybranej osoby z listy 

uprawnionych przedstawionej w Załączniku nr 3  

(https://arch.pg.edu.pl/documents/10613/100597930/uprA1_arch_lista_uprawn

ionych_kosult_Ist.pdf). 

Z uwagi na pracę zdalną i ewentualne trudności w otrzymaniu konsultacji na odległość, 

oprócz możliwości odbycia indywidualnych konsultacji u osób z w/w listy, w tym roku 

zostały zorganizowane dodatkowe „Konsultacje dyplomowe 2” na platformie enauczanie.  

W dniach od 16.11.2020 r. do 15.12.2020 r. będzie je prowadził p. dr inż. arch. Marek 

Sztafrowski dla studentów, którzy zalogują się na ekursie - 

https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=11192 używając kodu dostępu: 

kd2020. Harmonogram i sposób realizacji konsultacji zostały podane na ekursie.  

Zgodnie z zapisem w punkcie 1.3, potwierdzenie odbycia konsultacji zostanie uzupełnione w 

Dziekanacie w dniach 21-22.12.2020 r.  

 Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana WAPG Nr 2/2019, Załącznik nr 1a, „Instrukcja 

dotycząca wykonania oraz zawartości portfolio w okresie realizacji zajęć w trybie 

zdalnym” 

(https://arch.pg.edu.pl/documents/10613/85382109/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr

%201a_ZD%20WAPG%202_2019_.pdf), w tym roku portfolia do wszystkich 

składowych modułów przedmiotu MK46 Projektowanie dyplomowe będą 

przedkładane jedynie w wersji elektronicznej. Archiwizacja kompletnego portfolio 

będzie odbywać się na ekursach opiekunów prac dyplomowych oraz osób 

realizujących poszczególne składowe modułu (MK46/1, MK46/2, MK46/3). 

 Z uwagi na to, iż w tym roku nie odbędzie się obrona prac dyplomowych wraz z 

wystawą posterową na dziedzińcach PG, odstąpiono od konieczności druku plansz 

dyplomowych formatu B1. Pozostaje wydruk plansz dyplomowych do książeczki 

dyplomowej w formacie A3 złożonych do A4. 

 Weryfikacja pracy dyplomowej 

o Obrona prac dyplomowych odbędzie się w dwóch turach (sesja 

przedpołudniowa i sesja popołudniowa).  

Harmonogram obron oraz przydział recenzentów zostanie podany po 

otrzymaniu od Opiekunów prac danych Dyplomantów oraz tematu pracy 

dyplomowej (Tabelka – patrz punkt 1.2.). 

o Opiekunowie pracy zobowiązani będą do utworzenia linków spotkań na dzień 

18.12.2020 r. w programie Microsoft Teams, a link do tego spotkania 

przekazać najpóźniej 15.12.2020 r. do Dziekanatu w celu utworzenia na 

platformie enauczanie osobnego kursu – „Obrona pracy dyplomowej 

inżynierskiej”, do której będą mieli dostęp wszyscy uczestnicy obrony. 

o Obrona ma charakter publiczny, stąd proszę o przeprowadzenie oceny każdej 

pracy w obecności pozostałych studentów z grupy promotorskiej.  
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o Praca dyplomowa zostanie przedłożona do weryfikacji przez następujące 

osoby: kierownika Katedry, Promotora, Recenzenta oraz zaproszonej osoby ze 

środowiska zawodowego – Izby Architektów RP, SARP, inne. Weryfikacja 

odbędzie sie w dniu 18.12.2020 r. 

o Ocena pracy może nastąpić po zapoznaniu się z pracą przez Recenzenta 

(dostęp do pracy będzie możliwy między 15 a 17.12.2020 r. oraz w dniu 

obrony) oraz dyskusji z Dyplomantem na temat przedstawionych rozwiązań 

architektoniczno-budowlanych. Obrona pracy może też przyjąć formę krótkiej 

prezentacji przez Dyplomanta i późniejszej dyskusji pomiędzy Dyplomantem a 

Recenzentem.  

Czas całej oceny / dyskusji / prezentacji na jednego Dyplomanta ograniczony 

jest do ok. 15 minut. W uzasadnionych przypadkach na dodatkową ocenę 

można wykorzystać czas przeznaczony na przerwę pomiędzy I a II turą obron, 

tj. 30 min. 

2.2.4.    Od 15 do 17.12.2020 r. Opiekun pracy umożliwia Dyplomantowi w systemie mojaPG 

wgranie pracy do weryfikacji antyplagiatowej.  

 

               Po uzyskaniu przez pracę wyniku 20 % pozwalającego uznać ją za oryginalną, 

promotor i recenzent uzupełniają w systemie mojaPG Opinię (zwaną w systemie Recenzją 

opiekuna pracy) / Recenzję.  

 

Po zakończeniu całego cyklu publicznych obron w dniu 18.12.2020 r. proszę o 

zaakceptowanie w systemie mojaPG Raportu JSA i tym samym zakończenie procesu oceny i 

weryfikacji antyplagiatowej pracy. Po ostatecznym zaakceptowaniu raportu przez Opiekuna 

pracy nie ma możliwości edycji dokumentu.  

Wydrukowany plik Raportu JSA Dyplomant składa w dniu 21.12.2020 r. wraz z pozostałymi 

dokumentami w dziekanacie. W dniach 21-22.12.2020 r. opiekun pracy składa na niej swój 

podpis.  

 

2.2.5.    Opiekunowie pracy oraz recenzenci na sowich kontach w mojaPG dokonują oceny 

pracy dyplomowej inżynierskiej, a Końcową ocenę przenoszą do Załącznika nr 1. Protokoły 

po wydrukowaniu, zgodnie z punktem 1.3, w dniach 21 – 22.12.2020 r. opiekunowie 

przekazują do dziekanatu.  

 

2.2.6.    Weryfikacja pracy dyplomowej zostanie potwierdzona w PROTOKOLE OCENY 

PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ, STUDIA I STOPNIA – Załącznik nr 1, który 

Dyplomanci pobierają ze strony WAPG ( 

https://arch.pg.edu.pl/documents/10613/103511001/arch_zal_1_protok%C3%B3%C5%82.pd

f) , drukują i wypełniają pierwszą część (łącznie z oświadczeniem i nazwiskami osób 

prowadzących Konsultacje dyplomowe) pozostawiając niewypełnione pola oceny i podpisu 

opiekuna pracy, recenzenta, kierownika katedry, Konsultacje dyplomowe 1, 2. Druk ten, 

Studenci w dniu 21.12.2020 r. przekazują do dziekanatu wraz z książeczkami dyplomowymi 

(2 egz.) .  
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