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Prof. dr hab. inż. Marian Kamiński     Gdańsk., 27.10.2009. 

Dyplomy (projekty) inżynierskie 

 

Wymagania, zawartość merytoryczna, forma redakcyjna, zasady cytowania literatury 

 

1. Zasady ogólne 

 
Praca inżynierska Na Wydziale Chemicznym PG – tzw „projekt inżynierski” stanowią 
podstawę otrzymania dyplomu ukończenia I- go etapu studiów technicznych wg 
systemy bolońskiego. Praca powinna spełniać następujące warunki- alternatywnie: 

� stanowić opis stanu opracowania w literaturze naukowej i naukowo – 
technicznej oraz patentowej określonego jednoznacznie problemu/ 
problematyki charakterze naukowo – technicznym lub naukowym oraz 
zawierać wnioski oraz z nich wynikające propozycje dalszych badań lub 
prac o charakterze naukowym lub naukowo – tech., jakie należałoby 
podjąć w celu dalszego rozwoju w zakresie przedmiotowej 
problematyki, 

� stanowić uzasadniony wynikami stanu badań literatury projekt pracy o 
charakterze naukowo – badawczym lub naukowo – technicznym, którą 
należałoby podjąć, zdaniem dyplomanta, w celu rozwiązania 
określonego, jednoznacznie sformułowanego problemu naukowego, 
naukowo – badawczego lub badawczo – rozwojowego albo procesu 
innowacyjnego, 

� stanowić uzasadniony wynikami studiów i badań literatury projekt 
techniczny lub technologiczny, o ile to możliwe poparty wynikami 
wstępnych badań lub prób technicznych wykonanych przez dyplomanta 
pod opieką „promotora” 

Praca inżynierska jest pierwszą pracą dyplomanta o charakterze twórczym, stąd 
powinna zawierać także krótki opis narzędzi o charakterze teoretycznym lub 
badawczym użytych w badaniach już wykonanych, opisanych w literaturze lub/i 
według propozycji dyplomanta. Dotyczy to następujących rodzajów narzędzi 
teoretycznych i badawczych: 

� hipotezy naukowe: opis instalacji i założeń 
� modele teoretyczne lub naukowo – techniczne  
� zależności matematyczne ze  znaczeniem i fizycznymi wymiarami 

wielkości fizycznych 
� schematy budowy i zasady działania, parametry techniczne, 

wyposażenia i sprzętu badawczego lub pomiarowego oraz potrzebnych 
w dalszych badaniach stanowisk badawczych lub pomiarowych 

� projekty procedur badawczych lub/i pomiarowych celowych do 
zastosowania w dalszych badaniach nad rozwiązaniem i rozwojem 
problematyki 
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2. Zalecenia dodatkowe 

Należy przestrzegać ustawy o prawach autorskich, tzn. niedopuszczalne jest 
zamieszczanie kopii jakichkolwiek fragmentów prac opublikowanych w literaturze 
naukowej, w internecie, nawet, gdy mam miejsce cytat autorski. Powyższe dotyczy 
także kopiowania rysunków, schematów ideowych, tablic, fotografii. Można treść/ 
zawartość powyższych „elementów”: opisać, ale zabronione jest kopiowanie. 
W przypadku tablic z danymi czy rysunków i schematów, gdy dokonano „twórczego” 
przekształcenia, uzupełnienia, można zamieścić fragmenty już opublikowane (w 
żadnym wypadku, jako kopie), lecz cytując autorów i wydawnictwo. Należy 
jednoznacznie wyróżnić elementy cytowane od własnych (autorskich), np. przez 
zróżnicowanie czcionki czy zmianę grubości liter 

3. Załączniki  

Praca może, a często powinna zawierać w załączeniu, albo jako część 
doświadczalna rezultaty wykonanych we własnym zakresie prac studialnych , badań 
wstępnych, analiz technicznych, obliczeń pomocniczych eksperymentów i testów z 
podaniem warunków badań i testów oraz zależności matematycznych i znaczenia 
oraz wymiarów fizycznych zastosowanych symboli 

Ogólny schemat pracy inżynierskiej/ dyplomowej 

Organizacja pracy inżynierskiej / dyplomowej- przegląd i analiza stanu określonego 
problemu w literaturze 

� Strona tytułowa 
� Spis treści 
� Streszczenie 
� Cel pracy 
� Wprowadzenie 
� Stan literatury 
� Dyskusja i wnioski 
� Wnioski końcowe- dotyczą kierunku dalszych badań, itp. 
� Spis literatury 
� Załączniki 

 
Np. Raport – skrócony kurs HPLC 

 
Uwagi: W jak najwyższym stopniu należy korzystać z tabelarycznego 
przedstawienia stanu literatury w określonej problematyce w następujący ,np. 
sposób 

Tabela. Problem ……….. - zestawienie informacji  w literaturze oraz propozycje autorów 

 
l.p. Istniejące/ proponowane 

szczegółowe rozwiązania 
Poz. lit Ocena własna i problemy nierozwiązane 

lub niezupełnie rozwiązane, propozycja 
kierunku dalszych prac i kierunek dalszych 
prac 

1 ………….. [.., …] ……………… 
2. ……………  ………………. 

 


