
WYMOGI FORMALNO-PRAWNE PISANIA PRAC  

DYPLOMOWYCH  

(INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH)  

NA WYDZIALE INŻYNIERII ŚRODOWISKA I   

GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ  

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU  

  

obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017  

  

dokument opracowany został zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 

roku (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), Statutem oraz Regulaminem Studiów Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, Zarządzeniem Rektora 126/2013 oraz Uczelnianym Systemem 

Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.  

  
A. Wymogi podstawowe  

1. Praca dyplomowa jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem 

opiekuna (promotora), który jest samodzielnym pracownikiem naukowym (profesor 

lub doktor habilitowany). W sytuacjach wyjątkowych za zgodą Rady Wydziału  

opiekunem pracy dyplomowej może zostać pracownik lub osoba spoza uczelni 

posiadająca stopień doktora (§ 35 ust.4 i 5 RS UP1).  

2. Temat pracy dyplomowej jest zgodny ze specjalnością i kierunkiem kształcenia 

studenta (jego zainteresowaniami) oraz specjalnością promotora. Propozycję tematu 

zgłaszają kierownicy samodzielnych jednostek naukowo-dydaktycznych, 

przedsiębiorca lub inna instytucja zewnętrzna bądź student w terminach zgodnych z 

terminarzem dyplomowania dla właściwego roku akademickiego. Kartę pracy 

dyplomowej przygotowuje promotor (terminowe złożenie karty pracy dyplomowej 

jak również uzyskanie informacji czy temat ten został zatwierdzony należy do 

obowiązków studenta). Procedurę obiegu karty pracy dyplomowej ilustruje schemat 

przebiegu realizacji pracy dyplomowej.  

3. Temat pracy zatwierdzany jest przez Dziekana zgodnie z procedurą określoną w ZR2 

nr 126/2013 w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania na studiach 

wyższych, po zasięgnięciu opinii kierunkowego zespołu do spraw jakości kształcenia 

(KZdsJK).   

4. Wyboru tematu należy dokonać w zależności od rodzaju studiów:  

                                                 

1 RS UP – Regulamin Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu US 251/2015 z 29 kwietnia 2015 r.  

2 ZR – Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  



− w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zajęć na 6 semestrze na studiach 

stacjonarnych I stopnia, a w przypadku studiów niestacjonarnych na 7 

semestrze,  

− w ciągu miesiąca od daty rozpoczęcia zajęć na studiach stacjonarnych II 

stopnia oraz, bądź na 2 semestrze na studiach niestacjonarnych II stopnia 

(magisterskich).  

5. Zmiana tematu/promotora pracy dyplomowej wymaga pisemnej formy zgodnie z ZR 

126/2013 - załącznik nr 4.  

6. Praca dyplomowa w zakresie poprawności i postępów jest na bieżąco sprawdzana i 

omawiana podczas seminariów i pracowni dyplomowej. W ramach prowadzonych 

przez nauczyciela akademickiego zajęć student dyplomant powinien uzyskać wiedzę 

na temat: zasad pisania pracy i dokumentowania wyników eksperymentów oraz 

odwoływania się do literatury itp., a także umiejętność prezentowania wyników i 

poddawania ich pod dyskusję publiczną.  

7. Praca dyplomowa stanowi przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu 

dyplomowego. Recenzenta pracy wybiera właściwy Prodziekan ds. studiów z 

zaproponowanych na karcie dyplomowych potencjalnych recenzentów, a przy jego 

wyborze kieruje się zasadą, że winien on posiadać stopień równy lub wyższy niż 

promotor pracy dyplomowej (ZR 126/2013).  

  

B. Wymogi merytoryczne   

1. Praca dyplomowa powinna zawierać: wyraźne określone teoretyczne lub empiryczne 

zagadnienie badawcze; odniesienia do podstawowej literatury podmiotu; opis metod 

i technik badawczych, wnioski sformułowane na podstawie przeprowadzonych 

badań.   

2. Inżynierskie prace dyplomowe realizowane na WISGP (Wydział Inżynierii 

Środowiska i Gospodarki Przestrzennej) stanowią udokumentowanie umiejętności 

dyplomanta w zakresie rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzystaniem wiedzy 

ogólnej i specjalistycznej; umiejętności wykorzystania współczesnych narzędzi 

wspomagających pracę inżyniera, w tym technik komputerowych. Prace dyplomowe 

w miarę możliwości powinny być powiązane z praktyką inżynierską. Praca 

dyplomowa inżynierska realizowana na WISGP  powinna być opracowaniem 

obejmującym:  

• analizę techniczną lub procesową wybranej technologii, w aspekcie 

spełnienia wymagań ilościowych, jakościowych, energetycznych, 

ekonomicznych i in.,  

• wytworzenie i/lub charakterystykę nowego urządzenia, nowej technologii  

• projekt konstrukcyjny lub techniczny, z odpowiednią dokumentacją i opisem,  

• program komputerowy, realizujący opracowany algorytm użytkowy lub 

poznawczy, wraz z opisem metodyki jego wytworzenia,  



• projekt stanowiska pomiarowego wraz z opisem jego budowy i zasad 

działania oraz opracowaniem wyników pomiaru,  

• pomiary dokumentujące działanie maszyny lub instalacji technicznej,  

• inwentaryzację składników majątkowych i rzeczowych  

• analizę dokumentów kartograficznych i planistycznych, stanowiących 

podstawę do opracowania autorskiej koncepcji zagospodarowania 

wybranego obszaru lub elementu przyrody,  

• analizę jakościową i ilościową komponentów środowiska w odniesieniu do 

obowiązujących norm prawnych  

Praca dyplomowa inżynierska nie może mieć charakteru przeglądowego.    

3. Magisterskie prace dyplomowe  realizowane na WISGP stanowią 

udokumentowanie umiejętności dyplomanta w zakresie rozwiązywania złożonych i 

trudniejszych zadań z wykorzystaniem wiedzy ogólnej, specjalistycznej oraz metod 

badawczych i eksperymentalnych. Praca magisterska musi mieć charakter 

koncepcyjny, naukowo-badawczy oraz dowodzić pogłębionej wiedzy dyplomanta w 

zakresie studiowanego kierunku. Stanowić ma ona dokument potwierdzający 

umiejętność dyplomanta w zakresie doboru i wykorzystania odpowiednich metod 

matematycznych i statystycznych do opracowania wyników badań. Podczas realizacji 

pracy magisterskiej dyplomant ma wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie 

zastosowania rozwiązań technicznych oraz umiejętnością wykorzystania 

współczesnych narzędzi pracy, a także rozwiązywania postawionych, prostszych 

problemów naukowych.  

4. Prace dyplomowe podlegają ocenie, podczas której szczególną uwagę zwraca się na 

następujące aspekty:  

• zgodność treści pracy z tytułem (w szczególności celu i zakresu pracy),  

• prawidłowość konstrukcji (logika treści - właściwa kolejność i kompletność 

rozdziałów i podrozdziałów),  

• poprawność wniosków lub stwierdzeń końcowych (czy wynikają one z 

przeprowadzonych badań lub analizy oraz czy korespondują z tytułem 

pracy),  

• wkład własny autora, nowość podejścia do problemu, inne cechy nowości w 

pracy,  

• źródła literaturowe i ich wykorzystanie (liczba, ważność, literatura w języku 

polskim i w językach obcych, aktualność źródeł - data wydania),  

• estetykę pracy, formy graficzne oraz edycyjne (tablice, rysunki, fotografie, 

diagramy itp.),  

• poprawność językową - gramatykę, ortografię, interpunkcję oraz stylistykę,  

• prawidłowość odwołań do tabel, rysunków oraz literatury (numeracja i 

podpisy tabel, rysunków),  



• możliwe sposoby wykorzystania pracy (jako materiał źródłowy, publikacja, 

możliwość udostępnienia firmie lub instytucji).  

  

C. Złożenie pracy dyplomowej i warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego  

1. Pracę dyplomową, zatwierdzoną przez Promotora należy złożyć w Dziekanacie w 

terminie określonym w terminarzu dyplomowania, ogłaszanym nie później niż 

15 miesięcy przed planowanymi egzaminami dyplomowymi.   

2. Student dyplomant może złożyć pracę dyplomową po uzyskaniu przez niego 
wszystkich wymaganych efektów kształcenia (ECTS) w programie studiów.  

3. Na wniosek studenta Dziekan może przedłużyć termin oddania pracy dyplomowej 

o 3 m-ce, a o kolejne 3 m-ce (do 31.12) Rada Wydziału (§ 37 ust. 2 RS UP). W 

przypadku, gdy praca jest napisana w całości i podpisana przez promotora, a brak 

jest wymaganych zaliczeń zajęć, student wypełnia wniosek „inne” (do pobrania 

na stronie WISGP) z prośbą o przedłużenie terminu oddania pracy ze względu na 

konieczność uzupełnienia efektów kształcenia. Podczas składania tego wniosku 

do Dziekanatu student musi posiadać kopię pracy podpisaną przez promotora do 

wglądu pracownika dziekanatu.  

4. Prace dyplomowe składa się w 3 wydrukowanych egzemplarzach (w tym 1 

egzemplarz w oprawie miękkiej-dziekanat). W przypadku pozostałych 

egzemplarzy rodzaj okładki należy uzgodnić z promotorem. Wydruk egzemplarza 

pracy do Dziekanatu jest identyczny z wersją promotora i recenzenta z wyjątkiem 

strony z podziękowaniami i dedykacjami (wydruk kolorowy).   

Do egzemplarza pracy składanego do Dziekanatu należy dodać jako osobny 

dokument raport z badania w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, który jest 

zatwierdzony przez Promotora pracy.  

5. Po uzyskaniu statusu dyplomant w wirtualnym dziekanacie, student przed obroną 

pracy dyplomowej wprowadza do systemu wersję elektroniczną pracy 

dyplomowej (identyczną z wersją wydrukowaną z wyjątkiem oświadczeń). Praca 

w wersji elektronicznej zapisana musi być w jednym pliku z rozszerzeniem pdf. 

W pliku nie zamieszczamy oświadczeń, które zafałszowują wyniki programu 

antyplagiatowego!  

6. Dyplomant dołącza do kopii składanych promotorowi i recenzentowi prac 

formularz recenzji pracy dyplomowej, który otrzymuje w Dziekanacie. Praca 

wraz z formularzem recenzji musi trafić do recenzenta nie później niż siedem 

dni roboczych przed planowanym egzaminem dyplomowym.  

7. Recenzent oraz promotor udostępniają formularz recenzji dyplomantowi do 

wglądu najpóźniej 3 dni robocze przed obroną. Dyplomant w okresie tym ma 

prawo zapoznać się z recenzją swojej pracy dyplomowej.  

8. Dyplomant najpóźniej w dniu egzaminu przekazuje przewodniczącemu komisji 

egzaminacyjnej komplet dokumentów, obejmujących wykaz ocen ze wszystkich 



lat studiów, kartę egzaminu dyplomowego ze średnią ze studiów oraz ankietę 

studenta absolwenta.  

9. Do egzaminu dyplomowego podejść może student, który w Wirtualnym 

dziekanacie ma wprowadzoną elektroniczną wersję pracy, która najpóźniej 

podczas egzaminu jest zatwierdzana przez właściwego Prodziekana ds. studiów  

  

D. Obrona pracy dyplomowej  

1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem państwowym, ustnym zdawanym przed 

Komisją egzaminu dyplomowego. W skład Komisji wchodzą: prodziekan jako 

przewodniczący (lub osoba wskazana przez prodziekana - § 40 RS UP), promotor 

(opiekun),  recenzent oraz egzaminator lub egzaminatorzy.  

2. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części  z egzaminu weryfikującego 

efekty kształcenia kierunkowego oraz z obrony pracy dyplomowej.  

3. Egzamin odbywa się według następującego porządku:   

• przewodniczący komisji dopuszcza dyplomanta do egzaminu po stwierdzeniu, że 

wszystkie wymogi formalne zostały spełnione, a praca dyplomowa została 

oceniona pozytywnie,  

• podczas egzaminu inżynierskiego dyplomant losuje trzy pytania (zagadnienia; 2 

pytania kierunkowe i jedno z puli seminaryjnej) a na egzaminie magisterskim 

dwa. Zagadnienia egzaminacyjne zatwierdzone przez KZdsJK umieszczane są na 

stronie WISGP przynajmniej 3 miesiące przed planowaną obroną,  

• po udzieleniu pozytywnej odpowiedzi na wylosowane pytania dyplomant 

przedstawia główne tezy swojej pracy – zawierające jasny i zwięzły opis 

problemu badawczego (celu i zakresu pracy), metodyki badań oraz uzyskanych 

wyników. Prezentacja pracy powinna być przygotowana z użyciem 

nowoczesnych technik multimedialnych,  

• po zakończeniu prezentacji następuje dyskusja merytoryczna nad pracą (głównie 

odpowiedzi na uwagi recenzenta),  

• Komisja dokonuje oceny przebiegu egzaminu i wystawia ocenę zgodnie z § 42 

RS UP, a następnie ogłasza wynik.  

4. W przypadku nie uzyskania oceny pozytywnej z odpowiedzi na wylosowane 

pytania egzaminacyjne lub z dyskusji nad pracą, Dziekan wyznacza drugi termin 

egzaminu dyplomowego. Jest to termin ostateczny (§40 ust. 9 RS UP).  

5. Powtórny egzamin dyplomowy nie może odbyć się wcześniej niż przed upływem 

jednego miesiąca i nie później niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu  

(§40 ust. 10 RS UP).  

  

W sprawach nieunormowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają zapisy 

Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  

  
  



  
  
   

  

Zatwierdzone przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej W 

dniu 27.04.2017 r.  

Prodziekan dr inż. Katarzyna Wiatrowska  

  
Zmiany (pkt C/4) w dniu 04.01.2019 – Prodziekan dr inż. Anna Szymczak-Graczyk 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schemat przebiegu realizacji pracy dyplomowej  
  

   
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12  m-cy przed obron ą   

Przekazanie przez pracowników Dziekanatu kart pracy dyplomowej do właściwego   dla  
danego kierunku studiów  KZdsJK.   

Przygotowanie pracy dyplomowej zgodnie z wymogami okre ś lonymi przez Rad ę  Wydziału  

7  dni roboczych przed obron ą   

Zło ż enie pracy w Dziekanacie w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej  

3  dni roboczych przed obron ą   

Recenzje pracy dyplomowej zostają   udostę  pnione dyplomantowi do wglą  du u recenzenta  i promotora  

Przebieg i wyniki egzaminu dyplomowego s ą  dokumentowane w protokole  

12  m-cy przed obron ą   

tematy  po  pracy  Dziekan  zatwierdza  
pozytywnej opinii KZdsJK. Kopia karty  
trafia do jednostki realizuj ą cej  

15  m-cy przed obron ą   

Dziekan tworzy i zamieszcza na stronie internetowej wydziału terminarz dyplomowania.  

 m-cy przed obron 13 ą   

Podanie do wiadomo ś ci studentów listy tematów, wraz z nazwiskami promotorów.  

13  m-cy przed obron ą   

Wybór tematu pracy dyplomowej przez studenta, przygotowanie karty pracy dyplomowej  
przez promotora. Dyplomant przekazuje   podpisaną   kartę   pracy dyplomowej kierownikowi  
przedmiotu „Seminarium....” Nauczyciel ten przekazuje karty swojej grupy do Dziekanatu.  

12  m-cy przed obron ą   

Negatywna opinia KZdsJK. Karta  
zwracana do kierownika przedmiotu  
„seminarium…” a w dalszej  
kolejno ś ci do promotora pracy  

12  m-cy przed obron ą   

Korekta karty pracy dyplomowej i  
do  jej  przekazanie  ponowne  

Dziekanatu a nast ę pnie do KZdsJK  


