
 
ZASADY WYKONYWANIA PROJEKTÓW I PRAC DYPLOMOWYCH NA  

WYDZIALE CHEMICZNYM  
 

(uzupełnienia do zasad wynikających z VII rozdziału  Regulaminu Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych 
w Politechnice Gdańskiej)  

zatwierdzone uchwałą RW w dniu 27.02.2008 
 

1. PROJEKT I PRACA DYPLOMOWA 
 
- projekt dyplomowy (inżynierski) student wykonuje pod kierownictwem wybranego nauczyciela 

akademickiego 
 
- prace dyplomową (magisterską) student wykonuje pod kierownictwem nauczycieli akademickich 

posiadających co najmniej stopień naukowy doktora (uchwała Rady Wydziału Chemicznego PG z dnia 
30.01.2008)  

 
- w przypadku realizacji projektu lub pracy pod kierownictwem samodzielnego pracownika nauki możliwy 

jest udział innych osób, które pełnią funkcję opiekuna. 
 
- w uzasadnionych przypadkach projekt lub praca dyplomowa może być współkierowana przez dwie osoby 

 
- promotorem może być osoba spoza Uczelni posiadająca dorobek zawodowy w zakresie tematyki będącej 

przedmiotem projektu/pracy dyplomowej 
 
- projekt dyplomowy może stanowić:  

 studium literaturowe, w którym przedstawiono zebrane dane i informacje nt określonego zagadnienia   
     czy też problemu,  

 opis instalacji lub linii technologicznej,  
 projekt techniczny,  
 opis przeprowadzonych przez studenta prac eksperymentalnych, służących rozwiązaniu konkretnych  

    zagadnień. 
Praca nie powinna przekraczać 40 stron tekstu. 
 

- praca dyplomowa składać się powinna z części teoretycznej i badawczej. Realizacja pracy ma wykazać, 
że student jest w stanie dokonać analizy stanu wiedzy (ogólnej i specjalistycznej) i wyciągnąć 
odpowiednie wnioski stanowiące podstawę do zaplanowania i wykonania odpowiednich badań z 
wykorzystaniem właściwych metod badawczych i stosownej aparatury 

 
- wzory strony tytułowej projektu i pracy dyplomowej stanowią załączniki  do niniejszej uchwały. 

(załącznik 1,2,3) 
 
2. DOPUSZCZENIE DO PUBLICZNEJ OBRONY PROJEKTU/PRACY DYPLOMOWEJ 

 
Warunkiem dopuszczenia do obrony projektu lub pracy dyplomowej jest złożenie w Dziekanacie: 
 
przez studenta: 
 
- wypełnionego indeksu z pozytywnymi ocenami z wszystkich przedmiotów zawartych w ramowym 

programie studiów 
- podania o dopuszczenie do obrony projektu/pracy dyplomowej z adnotacją promotora i kierownika 

specjalności (lub tylko kierownika specjalnosci, ktory wczesniej uzgadnia warunki obrony z 
promotorem).  

- 2 egzemplarzy projektu pracy dyplomowej wraz z wersja elektroniczną w postaci pliku pdf na CD 
- podpisanych oświadczeń o przestrzeganiu praw autorskich i zgody na udostępnianie danych zawartych w 

pracy do celów dydaktycznych (załączniki  4 i 5) 
- potwierdzenia wniesienia opłaty administracyjnej za wydanie dyplomu ukończenia studiów 



 
przez promotora: 
 
- pozytywnej opinii o wykonanym projekcie lub pracy dyplomowej (załączniki 6 i 7) 
 
Wyżej wymienione dokumenty muszą być złożone w Dziekanacie nie później niż 1 tydzień przed 
planowanym terminem obrony. 
Decyzję o dopuszczeniu do obrony podejmuje Prodziekan ds. Kształcenia, który wyznacza: 
- termin obrony projektu/pracy dyplomowej 
- skład Komisji Egzaminacyjnej w tym również recenzenta projektu/pracy dyplomowej (w porozumieniu z 

promotorem i kierownikiem specjalności) 
 
przez recenzenta: 
 
- recenzja projektu / pracy dyplomowej (załączniki 8 i 9) powinna być dostarczona do Dziekanatu nie później 
niż 48 godzin przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego 
- w przypadku recenzji negatywnej dalsze działania podejmuje Prodziekan ds. Kształcenia 

 
3. CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE PRZED OBRONĄ PROJEKTU/PRACY DYPLOMOWEJ 
 
Student zobowiązany jest do: 
- zwrotu legitymacji studenckiej (najpóźniej w dniu obrony!)  
- rozliczenia się z Uczelnią poprzez wypełnienie karty obiegowej  
- dostarczenia odpowiedniej liczby zdjęć formatu 4,5 x 6,5 (studenci EPM – 5 szt zdjęć, pozostali 4 szt.)  

 
4. PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO 
 
Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym złożonym z dwóch części: 
- prezentacji głównych tez projektu/pracy dyplomowej przez dyplomanta (wraz z dyskusją) 
- egzamin zawodowy polegający na postawieniu dyplomantowi przez członków Komisji kilku pytań (o 

charakterze problemowym), które nie są bezpośrednio związane z tematyką projektu/ pracy dyplomowej, 
natomiast odnoszą się do kierunku studiów i obranej specjalności. 

 
 
 
 
 
 
 


