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I 
Uwagi wstępne 

 
§ 1 

Zasady wyboru promotora.  
W wyznaczonym terminie każdy student semestru 1 dokonuje wyboru promotora z 
przedstawionej przez Kierownika Dyplomowania listy. Kierownik Dyplomowania każdorazowo 
określa maksymalną liczbę dyplomantów przypadającą na każdego z promotorów. 
Pierwszeństwo w zapisie do wybranego promotora przysługuje studentom z najwyższą średnią 
ze studiów I stopnia.  
 

§ 2 
Praca dyplomowa (projekt dyplomowy) i egzamin dyplomowy 
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy na studiach II 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 magistra inżyniera (dla 
rocznika rozpoczynającego studia w 2020r.) / tytułu magistra (dla roczników rozpoczynających 
studia w roku 2021 i następnych). 

 
II 

Zasady ogólne 
 

§ 3 
Przedmiot pracy dyplomowej.  
Przedmiotem pracy dyplomowej na studiach II stopnia jest opracowanie problemowe o złożonej 
problematyce w zakresie gospodarowania przestrzenią, zawierające autorską propozycję 
rozwiązania wybranego zagadnienia badawczego w odniesieniu do kluczowych tematów 
związanych ze współczesną urbanistyką (w przypadku specjalności „urbanistyka”) lub 
zarządzaniem strefą przybrzeżną (w przypadku specjalności „zintegrowane zarządzanie strefą 
przybrzeżną). Uzupełnieniem części studialnej jest odniesienie omawianego zagadnienia do 
wybranej sytuacji przestrzennej. Przedstawiona praca winna zostać opracowana w sposób 
pozwalający na dokonanie jego oceny zgodnie z następującymi grupami kryteriów: 
 rozwiązanie zagadnienia problemowego, 
 jakość merytoryczna proponowanego rozwiązania,  
 jakość graficzna opracowania, 
 umiejętność jego prezentacji  
 
 

§ 4 
Elementy pracy dyplomowej 
Praca dyplomowa na studiach II stopnia zawiera: 

– Część teoretyczną, zawierającą omówienie (na bazie literatury, analiz statystycznych, 
innych źródeł oraz własnych badań terenowych) kwestii związanych z danym 
zagadnieniem problemowym; 

– Część wnioskową, zawierającą określenie możliwych rozwiązań danego zagadnienia 
problemowego we współczesnej praktyce; 

– Część aplikacyjną zawierającą odniesienie rozwiązań do wybranej przestrzeni 
pozwalające na weryfikację opracowanej części teoretycznej. 

Finalne opracowanie pracy dyplomowej obejmuje: 
 część opisową – obejmującą część teoretyczną, wnioskową i aplikacyjną 
 część graficzną/projektową/: 4 plansze rysunkowe 100/70cm w układzie poziomym 
 artykuł naukowy stanowiący podsumowanie przeprowadzonych rozważań napisany 

wspólnie z promotorem 
 

§ 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 II 



Zasady dyplomowania dla studiów II stopnia na Wydziale Architektury PG – kier. Gospodarka Przestrzenna 
 

4 
 

stopnia powinien być zgodny z programem studiów i może być zaproponowany przez 
dyplomanta lub wskazany przez promotora. Temat pracy dyplomowej na studiach II 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. W tej sytuacji, za zgodą dziekana, obowiązki 
promotora mogą zostać powierzone 2 osobom. 
 

§ 6 
Promotorzy.  
Lista osób uprawnionych do prowadzenia prac dyplomowych podana jest do wiadomości 
studentów (załącznik nr 1). Zasady wyboru promotora określone zostały w par. 1. Promotorem 
pracy jest uprawniony do prowadzenia prac dyplomowych magisterskich z zakresu Gospodarki 
Przestrzennej pracownik Wydziału Architektury PG. 

 
§ 7 

Konsultacje.  
Praca dyplomowa na studiach II stopnia wymaga uzgodnień z dwoma specjalistami z dziedzin 
najbardziej istotnych dla wybranego tematu pracy. Korekty konsultantów wpisane są do 
„Protokołu oceny pracy dyplomowej magisterskiej” (wg załącznika nr 4). Konsultacje należy 
zrealizować do końca zajęć semestru III, odbycie konsultacji warunkuje dopuszczenie do części 
ustnej egzaminu dyplomowego. 
 

§ 8 
Recenzje pracy dyplomowej.  
Promotor podejmuje decyzję o dopuszczeniu pracy do sprawdzenia pod względem autorskiego 
charakteru pracy, z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego najpóźniej na 2 
tygodnie przed terminem sesji obron. Praca dyplomowa dopuszczona do sprawdzenia i wgrana 
do JSA nie może być uzupełniana lub poprawiana. 
Opinia promotora i recenzenta jest wpisywana do systemu Moja PG po wygenerowaniu Raportu 
z badania antyplagiatowego, najpóźniej 3 dni przed terminem obrony. 
Pracę dyplomową na studiach II stopnia ocenia recenzent, wybrany z listy osób uprawnionych 
do dyplomowania lub konsultowania (załącznik nr 1). Wyboru recenzenta dokonuje  prodziekan 
ds. studenckich WAPG w uzgodnieniu z kierownikiem katedry odpowiedzialnej za realizację 
modułu  „Projektowanie dyplomowe II” (kierownikiem dyplomowania). 
Promotor zatwierdzając ostatecznie Raport z badania antyplagiatowego dopuszcza pracę do 
obrony. 
 

§ 9 
Sesje obron prac dyplomowych.  
Rozpoczynające się wystawą prac dyplomowych sesje II części egzaminów dyplomowych na 
studiach II stopnia wyznaczane są przez dziekanat i odbywają się w terminie do 2 miesięcy od 
obowiązującego w regulaminie studiów terminu złożenia pracy dyplomowej. 

 
§ 10 

Egzamin dyplomowy.  
Na studiach II stopnia egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: 
 część pierwsza niepubliczna – ustny egzamin magisterski z zakresu programu studiów 

przed komisją ustnego egzaminu dyplomowego  
o student losuje zestaw pytań, w którym są cztery pytania – po jednym z 

każdego bloku; student odpowiada na te pytania, pozytywny wynik tej części 
egzaminu jest warunkiem dopuszczenia do części drugiej publicznej. 

o Pytania egzaminacyjne na studiach II stopnia obejmują program całych studiów 
i pogrupowane są w cztery bloki tematyczne, obejmujące (załącznik nr 8):  

 dla specjalności „Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną”: 
„Planowanie przestrzenne w obszarach morskich i Zintegrowane 
Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi”, „Środowisko i zarządzanie”, 
„Planowanie przestrzenne i planowanie rozwoju” oraz „Planowanie 
rozwoju miast oraz gospodarka przestrzenna w Polsce i na świecie” 
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 dla specjalności „Urbanistyka”: „Planowanie przestrzenne i planowanie 
rozwoju”, „Środowisko i zarządzanie”, „Gospodarka przestrzenna w 
Polsce i na świecie”, „Planowanie rozwoju miast”. 

o Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich 
pytań. 

 część druga publiczna - prezentacja i obrona pracy (student prezentuje pracę dyplomową 
i odpowiada na uwagi i pytania recenzenta, pytania członków komisji obrony pracy 
dyplomowej i ewentualne pytania publiczności). 
 

§ 12 
Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.  
 Warunkiem dopuszczenia do I części (niepublicznej) ustnego egzaminu dyplomowego na 

studiach II stopnia jest wpis na semestr III. 
 Warunkiem dopuszczenia do II części (publicznej) egzaminu dyplomowego  (prezentacja i 

obrona pracy) na studiach II stopnia jest zaliczenie całego programu studiów magisterskich 
(oceny udokumentowane na platformie Moja PG) oraz złożenie w dziekanacie 
następujących materiałów i dokumentów:  

o oryginał zaświadczenia o odbyciu miesięcznej praktyki przeddyplomowej,  
o wypełniona karta gotowości do obrony pracy dyplomowej magisterskiej z 

oświadczeniem o przestrzeganiu praw autorskich (załącznik nr 3), 
o projekt dyplomowy, wykonany w czytelnej technice graficznej, na sztywnych 

podkładach,  
o 2 egzemplarze zeszytu dyplomowego (parafowanego przez promotora i kierownika 

katedry dyplomującej na stronie tytułowej) zawierającego plansze graficzne 
pomniejszone do formatu A-3, złożone do formatu A-4 i spięte z obustronnie 
wydrukowaną częścią opisową (studium problemu, artykuł opracowany na bazie 
pracy i opis koncepcji projektowej - 1 egzemplarz zeszytu wywiesza się przy 
planszach)  

o opinia promotora,  
o 1 płytę CD-ROM zawierającą plansze i tekst pracy zapisane w formacie JPG lub PDF,  

 
§ 13 

Ocena i Komisja Egzaminu Dyplomowego. 
Na studiach II stopnia obie części egzaminu dyplomowego oceniają komisje dyplomowe – 
komisja ustnego egzaminu dyplomowego (załącznik nr 4) i komisja obrony pracy dyplomowej 
(załącznik nr 7) 

 W skład czteroosobowej komisji egzaminu dyplomowego wchodzą przewodniczący 
zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni oraz specjaliści 
reprezentujący problematykę pozostałych trzech bloków tematycznych pytań 
egzaminacyjnych. 

 W skład czteroosobowej komisji obrony pracy dyplomowej wchodzą: przewodniczący 
zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni, promotor, recenzent i 
nauczyciel akademicki z listy osób uprawnionych do prowadzenia lub konsultowania 
prac dyplomowych. Skład komisji może być poszerzony o osoby promotorów 
pomocniczych. 

 
III 

Zapisy końcowe 
 

§ 14 
Negatywna ocena  
Na studiach II stopnia negatywna ocena z części pierwszej niepublicznej – ustny egzamin 
magisterski - oznacza niedopuszczenie do części publicznej (musi się odbyć ponowny egzamin z 
tej części). Na studiach II stopnia negatywna ocena z części drugiej publicznej - prezentacja i 
obrona pracy - wymaga ponownego przystąpienia do tej części egzaminu. 
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§ 16 
Odpis dyplomu i suplementu 
Warunkiem otrzymania odpisu dyplomu ukończenia studiów II stopnia w tłumaczeniu na język 
obcy jest złożenie odpowiedniego wniosku w Moja PG.  
Warunkiem otrzymania dodatkowego odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski jest 
złożenie odpowiedniego wniosku w Moja PG. 
 

§ 17 
W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują zapisy dyplomowania określone w 
Regulaminie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. 

 


