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I   Uwagi wstępne  

§ 1 

Zasady wyboru katedry dyplomującej 

 Najpóźniej 2 tygodnie przed końcem semestru 5 student dokonuje w dziekanacie 

zapisu do katedry dyplomującej. 

 Student dokonuje wyboru katedry dyplomującej na podstawie przedstawionej przez 

katedry oferty tematycznej i realizuje w tej katedrze projektowanie przeddyplomowe 

na semestrze 6 oraz projektowanie dyplomowe na semestrze 7. 

 50% miejsc w każdej katedrze wypełniają studenci z najwyższą średnią ważoną z 

semestrów 1-4 (średnią wpisuje dziekanat). 

 Nabór na pozostałe miejsca prowadzą katedry, do wypełnienia limitu. 

 

§ 2 

Praca dyplomowa (opis problemu projektowego i projekt dyplomowy) i egzamin 

dyplomowy.  

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy na studiach I stopnia po spełnieniu warunków 

towarzyszących (zgodnie z obowiązującym programem studiów oraz szczegółowymi 

zasadami rejestracji na kolejne semestry obowiązującymi na Wydziale Architektury PG), są 

podstawą do uzyskania dyplomu ukończenia studiów i nadania tytułu zawodowego inżynier 

architekt (inż. arch.). Podstawą wymagań merytorycznych i formalnych stawianych pracom 

dyplomowym są obowiązujące standardy kształcenia na kierunku Architektura  

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w 

sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury) 

 

 

 

II   Zasady ogólne  

 

§ 3  

Przedmiot pracy dyplomowej.  

Przedmiotem pracy dyplomowej na studiach I stopnia jest opracowanie zawierające część 

analityczno-opisową oraz projektowo-graficzną wraz z opisem technicznym w zakresie 

zbliżonym do części architektonicznej projektu architektoniczno-budowlanego, według 

projektu koncepcyjnego z sem. VI (Projektowanie przeddyplomowe) pozwalające na 

dokonanie jego oceny zgodnie z następującymi grupami kryteriów:  

 opis problemu projektowego 

 kontekst urbanistyczny (wraz z wnioskami do projektowania), plan zagospodarowania 

terenu 

 rozwiązania architektoniczne (w tym funkcjonalno-przestrzenne i prawne)  

 rozwiązania techniczne,  

 rozwiązania graficzne.  

 

 



§ 4 

Zakres pracy.  

Praca dyplomowa na studiach I stopnia zawiera:  

 część analityczno-opisową problemu projektowego  

 część projektowo-graficzną:  4 - 6 plansz rysunkowych 100/70cm w układzie 

poziomym 

 opis techniczny 

 

§ 5 

Temat pracy dyplomowej.  

Tematy prac dyplomowych są ogłaszane i wprowadzane do systemu MojaPG co najmniej 10 

miesięcy przed końcem semestru dyplomowego. 

Temat pracy dyplomowej na studiach I stopnia powinien być realizowany przez jedną osobę. 

Dopuszcza się wspólne prace dyplomowe (2 osoby), jednak zakres pracy każdego 

dyplomanta zarówno w części teoretycznej jak i projektowej pracy musi zostać ściśle 

określony.  

 

§ 6 

Promotorzy.  

 Promotorem pracy dyplomowej inżynierskiej może być osoba posiadającą co 

najmniej stopień doktora inżyniera architekta oraz uprawniania budowlane.  Po 

zasięgnięciu opinii rady wydziału pracę dyplomową inżynierską może prowadzić 

nauczyciel akademicki z tytułem zawodowym magistra inżyniera architekta, 

posiadający uprawniania budowlane . 

 Lista osób uprawnionych do prowadzenia prac dyplomowych podana jest do 

wiadomości studentów (załącznik nr 2).  

 Liczba dyplomantów przypadających na jednego promotora nie może przekraczać 

10. 

 Promotor pracy jest wybierany na semestrze VI z uprawnionych do prowadzenia prac 

dyplomowych inżynierskich pracowników katedry, do której student został przyjęty na 

Projektowanie przeddyplomowe na semestrze VI.  

 

§ 7 

Konsultacje.  

Praca dyplomowa na studiach I stopnia wymaga uzgodnień z dwoma specjalistami z 

dziedzin najbardziej istotnych dla wybranego tematu pracy  (załącznik nr 3). Wybór 

specjalistów konsultowany jest z promotorem. Korekty konsultantów wpisane są do 

„Protokołu oceny pracy dyplomowej inżynierskiej, studia I stopnia” (załącznik nr 1). 

 

§ 8 

Sesje przeglądów prac dyplomowych.  

Student składa pracę dyplomową na ostatnich zajęciach z „Projektowania dyplomowego”, 
sem VII, a promotor podejmuje decyzję o dopuszczeniu jej do przeglądu. Praca dyplomowa 
złożona i dopuszczona do przeglądu nie może być uzupełniana lub poprawiana. 
Część analityczno-opisowa pracy jest sprawdzana pod względem autorskiego charakteru 

pracy, z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 

Najpóźniej w ciągu tygodnia od ostatnich zajęć odbywa się sesja przeglądu i oceny prac 

dyplomowych. 



Sesje przeglądów i oceny prac dyplomowych mają charakter otwarty. Uczestniczą w nich 

kierownicy katedr, promotorzy i recenzenci.   

 

§ 9 

Recenzja i ocena pracy dyplomowej. 

Recenzentem pracy dyplomowej inżynierskiej może być wyłącznie osoba spełniająca 
warunki promotora (załącznik nr 2). Recenzentów ustala Dziekan. 
Ocena końcowa Pracy dyplomowej inżynierskiej  stanowi średnią ocen promotora i 

recenzenta. 

W/w oceny wpisywane są do Protokołu „Oceny pracy dyplomowej inżynierskiej, studia I 

stopnia”. Promotor i recenzent najpóźniej tydzień od przeglądu prac wpisują opinię do 

systemu Moja PG.  

 

§ 10 

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.  

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia jest zaliczenie 

całego programu studiów inżynierskich (oceny udokumentowane na platformie Moja PG), 

oraz złożenie w dziekanacie następujących materiałów i dokumentów:  

 oryginał zaświadczenia o odbyciu praktyki przeddyplomowej (80 godzin),  

 wypełniony Protokół oceny pracy dyplomowej inżynierskiej, studia I stopnia,   

 1 egzemplarz części analityczno-opisowej problemu projektowego wraz planszami 

graficznymi pomniejszonymi do formatu A-3, złożone do formatu A-4 i spięte z 

obustronnie wydrukowaną częścią analityczno opisową (zgodnie z uczelnianym 

Zarządzeniem ws. wymagań edytorskich dla autorów prac oraz projektów 

dyplomowych) wraz z opisem technicznym części projektowej. 

 zaakceptowany przez promotora raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 

 1 płyty CD-ROM zawierające część opisową oraz plansze zapisane w formacie JPG 

lub PDF,  

 

§ 11 

Egzamin dyplomowy.  

Na studiach I stopnia egzamin dyplomowy jest jednoczęściowy: 

 ustny egzamin inżynierski z zakresu programu studiów przed komisją ustnego 

egzaminu dyplomowego (student losuje zestaw pytań, w którym są cztery pytania - 

po jednym z każdego bloku tematycznego) 

 Pytania egzaminacyjne na studiach I stopnia obejmują program całych studiów i 

pogrupowane są w cztery bloki tematyczne: "architektura", "urbanistyka", "historia 

architektury" oraz "technika".  

 Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich pytań. 

 

§ 12  

Ocena i Komisja Egzaminu Dyplomowego. 

Ocena za egzamin jest średnią arytmetyczną ocen za poszczególne pytania z każdego z 

czterech bloków tematycznych. 

Egzamin dyplomowy na studiach I stopnia ocenia komisja egzaminu dyplomowego.   

W skład min. czteroosobowej komisji egzaminu dyplomowego wchodzą przewodniczący i 

specjaliści reprezentujący problematykę czterech bloków tematycznych pytań 

egzaminacyjnych.  



III  Zapisy końcowe  

 

§ 13 

Negatywna ocena 

Negatywna ocena z pracy dyplomowej oznacza konieczność powtórzenia semestru 

dyplomowego. Negatywna ocena z egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia wymaga 

ponownego przystąpienia do egzaminu.  Zgodnie z Regulaminem Studiów PG dyplomant 

może  przystąpić do egzaminu dyplomowego w ciągu dwóch miesięcy od pierwotnej daty . 

 

§ 14 

Odpis dyplomu i suplementu  

Warunkiem otrzymania odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia w tłumaczeniu na język 

obcy jest złożenie odpowiedniego wniosku w Moja PG, oraz dokonanie opłaty. Warunkiem 

otrzymania dodatkowego odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski jest złożenie 

odpowiedniego wniosku w Moja PG.  

 

§ 15 

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują zapisy dyplomowania 

określone w Regulaminie studiów na Politechnice Gdańskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


