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ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 12/2012-2016 

z dnia 3 grudnia 2013 r. 

 

Na podstawie § 23 Regulaminu Studiów Wyższych w Politechnice 

Wrocławskiej obowiązującego od roku akademickiego 2012/13, wprowadzam 

na okres kadencji   

 
PROCEDURĘ PRZYGOTOWANIA I OCENIANIA PRAC DYPLOMOWYCH  

 
 
1. W semestrze poprzedzającym semestr, w trakcie którego student 

dokonuje wyboru tematu pracy dyplomowej Prodziekan ds. Dydaktyki 

wysyła pismo do nauczycieli akademickich oraz innych osób 

prowadzących zajęcia na Wydziale PPT z prośbą o opracowanie i 

przekazanie dla odpowiedniego kierunku kształcenia propozycji tematów 

prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) dla 

studentów prowadzonych kierunków studiów pierwszego i drugiego 

stopnia.  

2. Propozycje tematów prac dyplomowych mogą pochodzić od nauczycieli 

akademickich Politechniki Wrocławskiej (z wyjątkiem asystentów bez 

stopnia naukowego doktora), specjalistów spoza Uczelni (którzy złożyli 

Kartę Informacyjna Specjalisty spoza Uczelni) prowadzących zajęcia na 

Wydziale PPT, oraz emerytowanych nauczycieli akademickich Politechniki 

Wrocławskiej. 

3. Propozycje tematów prac dyplomowych mogą być także sugerowane przez 

Konwent Wydziału, zakłady pracy współpracujące z Wydziałem, 

asystentów bez stopnia naukowego doktora i doktorantów, oraz przez 

studentów np. na podstawie odbytych/odbywanych praktyk. Propozycje 

takich tematów mogą zgłaszać wyłącznie uprawnieni pracownicy. 

4. Propozycje tematów prac dyplomowych mogą być także zgłaszane przez 

pracowników innych wydziałów Politechniki Wrocławskiej.  



 

Politechnika Wrocławska 
 

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki 

 

2 

 

5. Każdy nauczyciel akademicki Wydziału, uprawniony przez Radę Wydziału 

do opieki nad  pracami dyplomowymi, powinien w każdym roku 

akademickim zgłosić co najmniej trzy propozycje tematów prac.  

6. Za prowadzenie projektu inżynierskiego lub pracy dyplomowej – 

inżynierskiej w ostatnim roku (semestrze) jej realizacji przyznaje się 10 

godzin obliczeniowych, oraz 15 godzin obliczeniowych za prowadzenie 

pracy dyplomowej – magisterskiej. Ponadto liczba godzin obliczeniowych 

rocznie, za wszystkie prowadzone prace dyplomowe przez jednego 

opiekuna, nie powinna przekraczać 120 godzin, dlatego liczba 

zgłaszanych propozycji tematów prac dyplomowych przez nauczyciela 

akademickiego lub specjalistę spoza Uczelni powinna uwzględniać te 

ograniczenia. 

7. Możliwość zwiększenia liczby godzin obliczeniowych rocznie za wszystkie 

prowadzone projekty inżynierskie, prace dyplomowe – inżynierskie, oraz 

prace dyplomowe - magisterskie przez jednego opiekuna do 180 godzin, 

możliwa będzie tylko w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych np. 

zwiększeniem liczby dyplomantów danej specjalności lub specjalizacji, po 

uzyskaniu zgody Prorektora ds. Nauczania. 

8. Każdy zgłoszony temat pracy dyplomowej, uzupełniony odpowiednim 

opisem, jest przekazywany przez Prodziekana ds. Dydaktyki do 

przewodniczącego odpowiedniej komisji ds. dyplomowania w celu 

uzyskania zgody na ewentualną jego realizację. Zgłaszając temat pracy 

dyplomowej można także wskazać studenta, który miałby realizować ten 

temat. 

9. Zaakceptowane przez komisje ds. dyplomowania tematy (tytuły) prac 

dyplomowych i ich opiekunów są przedstawiane Radzie Wydziału do 

zatwierdzenia przed rozpoczęciem kursu „praca dyplomowa” („projekt 

inżynierski”), a w uzasadnionych przypadkach także w trakcie jego 

realizacji.  

10. Zatwierdzone przez Radę Wydziału tematy (tytuły) prac dyplomowych, 

ich opiekunowie, a także załączane opisy są zamieszczane w formie listy 

tematów na stronie: http://www.wppt.pwr.wroc.pl/dyplomanci-

propozycje-tematow,101.dhtml 

http://www.wppt.pwr.wroc.pl/dyplomanci-propozycje-tematow,101.dhtml
http://www.wppt.pwr.wroc.pl/dyplomanci-propozycje-tematow,101.dhtml
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11. Student, który chce wykonać wybraną  z listy pracę dyplomową, zgłasza 

się do potencjalnego opiekuna pracy dyplomowej w celu uzyskania zgody 

na wykonanie danej pracy dyplomowej i uszczegółowienia warunków jej 

wykonania. W przypadku zgody opiekuna, opiekun i student wspólnie 

podpisują zgłoszenie tematu pracy dyplomowej: magisterskiej, 

inżynierskiej lub licencjackiej. Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej 

powoduje niedostępność tego tematu dla innych studentów. Zatwierdzony 

przez Radę Wydziału temat pracy dyplomowej, przy którym wskazano 

studenta, który ma go realizować, jest niedostępny dla innych studentów, 

chyba że zgłoszony student nie podejmie się jego wykonania. 

12. Przebieg realizacji pracy dyplomowej jest kontrolowany poprzez udział 

dyplomantów w seminariach dyplomowych. Dyplomant przed złożeniem 

pracy dyplomowej do oceny przez opiekuna ma obowiązek przedstawić jej 

prezentację na seminarium dyplomowym. 

13. Brak wyboru przez studenta tematu pracy dyplomowej powoduje 

zablokowanie możliwości zapisów na seminarium dyplomowe.  

14. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta, 

Prodziekan ds. Dydaktyki może wyrazić zgodę na dokonanie zmiany 

tematu pracy dyplomowej lub zmiany opiekuna pracy. Zmiana opiekuna 

pracy wymaga uzyskania akceptacji dotychczasowego opiekuna pracy.  

15. Jednoczesne dokonanie zmiany tematu pracy dyplomowej i zmiany 

opiekuna pracy wymaga zatwierdzenia przez Radę Wydziału. 

16. Każda praca dyplomowa jest oceniana pisemnie przez opiekuna oraz 

wyznaczonego przez Prodziekana ds. Dydaktyki recenzenta. Propozycję 

recenzenta przedstawia komisja ds. dyplomowania podczas akceptowania 

zgłoszonego tematu, wpisując nazwisko recenzenta na przesłanych listach 

tematów. Prodziekan ds. Dydaktyki wyznaczając recenzenta może 

uwzględniać także osoby wskazane przez prowadzącego seminarium 

dyplomowe lub opiekuna pracy. 

17. Zestaw dokumentów dotyczących procesu dyplomowania wraz z 

terminarzem dotyczącym prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych 

znajduje się na stronie internetowej Wydziału  

http://www.wppt.pwr.wroc.pl/679627,101.dhtml 

 

http://www.wppt.pwr.wroc.pl/679627,101.dhtml
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18. Zestawy pytań na egzaminy dyplomowe dla studiów I i II stopnia (dla 

poszczególnych kierunków studiów (w przypadku studiów I stopnia)  

i specjalności (w przypadku studiów II stopnia) są dostępne dla studentów 

na stronie internetowej Wydziału. 

19. Pytania egzaminacyjne proponowane przez wykładowców kursów 

(kluczowych dla poszczególnych kierunków), są opiniowane przez komisje 
ds. dyplomowania dla kierunków i specjalności studiów pierwszego i 
drugiego stopnia oraz zatwierdzane przez Prodziekana ds. Dydaktyki. 

Pytania te podlegają weryfikacji przy każdej zmianie programów i planów 
studiów. Pytania egzaminacyjne dostępne są na wydziałowej stronie 

internetowej. 
 
 

 
            

      DZIEKAN 

         Dr hab. Marian Hotloś, prof. nadzw. 

 


