
UWAGA STUDENCI SEMESTRU VII 

Wydział Architektury  

 kier. Gospodarka przestrzenna 

 

Warunki dopuszczenia do przeglądu projektów dyplomowych inżynierskich: 

 Wydrukowany w 3 egzemplarzach (dla opiekuna pracy i recenzenta) zeszyt 
dyplomowy zawierający  

1. Strona tytułowa wydrukowana z platformy MOJA PG→Wydruki→Rodzaj 
druku→Strona tytułowa→Kurs→Rodzaj pracy→Praca dyplomowa inżynierska 

2. Częśd opisową (wraz z tzw. studium problemu) oraz  
3. Częśd projektową -  plansze graficzne pomniejszone do formatu A-3, złożone do 

formatu A-4.  
We wszystkich kopiach zeszytu na koocu powinna byd  wklejona nagrana płyta CD 
zawierająca wersję cyfrową zeszytu dyplomowego (opis oraz zbiór plansz graficznych: 
formaty Word, jpg., Pdf.). Termin złożenia 7.01.2021r. w sekretariacie Katedry 
Urbanistyki i Planowania Regionalnego - sala 414 GG- do godz. 12.00. 

4. dokument weryfikacji antyplagiatowej – dokument ten winien byd wgrany wraz z 

kompletem dokumentów na wyznaczone miejsce na platformie e-nauczanie 

 

Organizacja sesji przeglądu i oceny projektów dyplomowych inżynierskich: 

1. Wyznaczenie recenzentów dokonane zostanie przez Kierownika Katedry i 

Prodziekana ds. Kształcenia do dnia 10 grudnia 2020r. 

2. Sesja przeglądu i oceny prac dyplomowych inżynierskich odbędzie się w dniu 14 i 15 

stycznia 2021r., w godz. 9.00-16.00; wgrywanie do systemu antyplagiatowego 07-

08.01.2021;  

WAŻNE: przed wgraniem pliku z pracą dyplomową do systemu antyplagiatowego 

należy wypełnid Oświadczenie o przestrzeganiu praw autorskich – forma  

elektroniczna Student→Studia→Dyplomy  

Uwaga! Szczegółowy harmonogram kolejności osób dopuszczonych do prezentacji 

prac zostanie podany najpóźniej w dniu 8 stycznia 2021r.  – sala 414 GG., po godz 

15.00 

3. Na sesję przeglądu i oceny projektów (realizacja w formule on-line na kursie „Obrona 

pracy dyplomowej inżynierskiej”) należy przygotowad: 

 PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ projektu dyplomowego wraz z prezentacją 

omawianego zagadnienia problemowego (w ramach tzw. studium 

problemu) 

 Wersje elektroniczne zeszytu dyplomowego oraz plansz dyplomowych 

 wypełniony o dane dyplomanta, tytuł pracy, dane opiekuna i recenzenta wraz 

z wyrażeniem zgody lub nie w oświadczeniu, potwierdzony własnoręcznym 



podpisem formularz Protokołu oceny pracy dyplomowej inżynierskiej – zał. 1 

/wydruk ze strony WA PG/  

 dokument weryfikacji antyplagiatowej 

Komplet powyższych dokumentów każdy ze studentów zamieszcza do dnia 

10.01.2021r. włącznie na wyznaczonym miejscu na kursie założonym na platformie e-

nauczanie.  

4. Sesja przeglądu w formie prezentacji on-line pracy przez Studenta dokonuje się przy 

udziale Kierownika Katedry wraz z opiekunem pracy i recenzentem oraz innymi 

promotorami i studentami uczestniczącymi w procesie dyplomowania. Po 

przedstawieniu pracy recenzent wyraża opinię na temat opracowania, a pozostali 

uczestnicy sesji prezentacji zadają pytania i uczestniczą w dyskusji. Zakłada się, iż 

prezentacja pracy trwad będzie ok. 10 min, a dyskusja i pytania zajmą nie więcej niż 

kolejne 10 min.  Szczegóły organizacji przeglądu zostaną ustalone przez Kierownika 

Katedry w porozumieniu z Dziekanem ds. Studenckich do dnia 8.01.2021 do godz. 

15.00. 

5. Protokół oceny pracy dyplomowej – zał. 1 – druk do pobrania ze strony WA PG.  

Dyplomant wypełnia częśd pierwszą dot. danych Dyplomanta, łącznie 

z oświadczeniem i nazwiskami osób prowadzących Konsultacje Dyplomowe, 

podpisuje i przekazuje do sekretariatu Katedry Urbanistyki i Planowania 

Regionalnego do 07.01.2020 - sala 414 GG – wraz z kompletem zeszytów 

dyplomowych. W czasie przeglądu Opiekun Pracy wypełnia na swoim egzemplarzu 

Protokółu pracy dyplomowej imię i nazwisko dyplomanta oraz tabelkę ocena pracy 

dyplomowej. Po przeglądzie protokoły są przekazywane do sekretariatu Katedry 

Urbanistyki i Planowania Regionalnego do 18.01.2021 - sala 414 GG. Częśd Protokołu 

dotycząca Konsultacji Dyplomowych zostanie uzupełniona po przekazaniu do 

dziekanat listy osób prowadzących Konsultacje Dyplomowe. 

 

USTNY EGZAMIN DYPLOMOWY ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 28 i 29 STYCZNIA 2021. 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZOSTANIE USTALONY PO ZŁOŻENIU W DZIEKANACIE 

DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z DOPUSZCZENIEM DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

/USTNEGO/ 

 

USTNY EGZAMIN DYPLOMOWY – TERMIN POPRAWKOWY, PRZEWIDZIANY JEST NA DZIEO 

4 LUTEGO 2021. 


