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PROCEDURA DYPLOMOWANIA 

W INSTYTUCIE NAUK TECHNICZNYCH PWSW  

W PRZEMYŚLU 

na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 

 

Podstawa prawna: 

 
1. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 roku poz. 1668 z późn. zm.). 

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz.1191 późn. zm.). 

3. Uchwała nr 71/2019  Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej  

w Przemyślu z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie procedury dyplomowania na kierunkach 

studiów w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. 

4. Regulamin Studiów Wyższych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej  

w Przemyślu wprowadzony uchwałą nr 69/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 8 lipca 2019 roku. 

5. Uchwała  nr 9/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej  

w Przemyślu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie sposobu weryfikacji pisemnych prac dy-

plomowych na kierunkach kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej 

w Przemyślu z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 

 

 
I. Wymogi formalne 

1. Tematy prac dyplomowych zgłaszają promotorzy do Zakładowej Komisji ds. Jakości Kształ-

cenia poprzez Kierownika Zakładu. Tematy zatwierdza Zakładowa Komisja ds. Jakości 

Kształcenia kierunku Inżynieria Środowiska. Lista zatwierdzonych tematów prac dyplomo-

wych wraz z nazwiskami promotorów powinna zostać przekazana do Dyrektora Instytutu Na-

uk Technicznych i Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz podana do wiadomości 

studentów najpóźniej do połowy przedostatniego semestru studiów.  

2. Opiekunem studenta wykonującego pracę dyplomową może być nauczyciel akademicki po-

siadający, co najmniej stopień doktora. Dyrektor Instytutu może upoważnić do kierowania 

pracą dyplomową inną osobę  prowadzącą zajęcia ze stopniem co najmniej doktora (zgodnie z 

Regulaminem Studiów PWSW w Przemyślu). 

3. Studenci powinni podjąć tematy prac dyplomowych najpóźniej do końca przedostatniego se-

mestru studiów (nie później niż 6 miesięcy przed terminem zakończenia studiów - §26, ust. 5 

Regulaminu Studiów PWSW w Przemyślu) zgłaszając się do promotora i składając pismo 

w sekretariacie Instytutu Nauk Technicznych. Zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej doko-

nuje Dyrektor Instytutu na podstawie przekazanej przez Zakładową Komisję ds. Jakości 

Kształcenia listy tematów. 

4. Pracę dyplomową należy złożyć w sekretariacie INT do 15 stycznia roku, w którym planowa-

ne jest ukończenie studiów (§27, ust. 1 Regulaminu Studiów PWSW w Przemyślu). 

5. Dyrektor Instytutu na wniosek opiekuna lub studenta może przesunąć termin złożenia pracy 

dyplomowej o nie więcej niż 3 miesiące. W uzasadnionych przypadkach Rektor może przesu-
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nąć termin przedłużenia złożenia pracy dyplomowej o kolejny miesiąc (§27, ust. 3 i 5 Regu-

laminu Studiów PWSW w Przemyślu).  

  

II. Wytyczne dotyczące pisania pracy dyplomowej 

1. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego, prezen-

tującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem 

i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Zakres pra-

cy dyplomowej musi być zgodny z obowiązującymi standardami dla danego kierunku kształcenia 

oraz profilem absolwenta. 

2. Przedmiotem inżynierskiej pracy dyplomowej powinno być opracowanie zagadnienia inżynierskie-

go o charakterze:  

a) projektowym,  

b) analitycznym,  

c) technologicznym,  

d) monograficznym,  

e) doświadczalnym (laboratoryjnym). 

3. Zakres pracy inżynierskiej powinien obejmować samodzielną realizację wyodrębnionego zadania 

o charakterze inżynierskim, zgodnego z kierunkowymi treściami kształcenia i być tak dobrany, aby 

czas potrzebny na jej wykonanie mieścił się w ramach czasu jednego semestru. 

4. Praca dyplomowa musi spełniać określone kryteria formalne i merytoryczne. Dyplomant powinien 

wykazać się umiejętnością gromadzenia, weryfikacji i doboru źródeł bibliograficznych, znajomo-

ścią i umiejętnością praktycznego zastosowania nowoczesnych metod i narzędzi badawczych z da-

nej dziedziny, a także umiejętnością właściwego uporządkowania swojej wypowiedzi (komplet-

ność tez, podział treści, kolejność rozdziałów, wnioskowanie itp.). 

5. Temat pracy dyplomowej zostaje przydzielony jednemu studentowi. W szczególnych przypadkach 

Dyrektor Instytutu może zezwolić na przydzielenie jednego tematu pracy dyplomowej dwóm stu-

dentom.  

6. W przypadku prac dyplomowych o charakterze praktycznym na wniosek opiekuna naukowego, po 

zatwierdzeniu przez Dyrektora Instytutu, recenzentem może być specjalista spoza uczelni, posiada-

jący, co najmniej tytuł zawodowy magistra, lub magistra inżyniera.  

7.  Student przedkłada przygotowaną pracę opiekunowi naukowemu. Po akceptacji ostatecznej wersji 

student drukuje pracę dyplomową w trzech egzemplarzach. Dwa z nich składa promotorowi, 

a trzeci egzemplarz pracy dyplomowej jako dwustronny wydruk bindowany w miękkiej oprawie 

wraz z wersją elektroniczną składa w sekretariacie Instytutu Nauk Technicznych PWSW, przy-

najmniej 7 dni roboczych przed ustalonym terminem obrony. Wersja elektroniczna powinna być 

zapisana na niemodyfikowalnym nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) w jednym pliku 

w formacie PDF i złożona w białej kopercie opisanej wg wzoru zamieszczonego poniżej: 
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NUMER ALBUMU ............... 

IMIĘ I NAZWISKO 

Temat pracy: ………………………………. 

Kierunek studiów: …………………….. 

Studia stacjonarne 

 

 

 

 

8.  Ponadto student wraz z pracą składa: 

− indeks z kompletem zaliczeń,  

− cztery zdjęcia formatu 4,5 x 6,5 cm,   

− pokwitowanie opłaty za dyplom w kwocie zgodnej z Zarządzeniem Rektora ogłoszonym na pod-

stawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji prze-

biegu studiów. Opłatę należy wnieść na konto uczelni. 

− podanie do Dyrektora Instytutu z prośbą o dopuszczenie i wyznaczenie terminu egzaminu dyplo-

mowego (wzór zał. nr 5 uchwały Senatu PWSW nr 71/2019), 

− oświadczenie studenta o nośniku elektronicznym (wzór zał. nr 7 uchwały Senatu PWSW 

nr 71/2019), 

− oświadczenia dyplomanta dotyczące sposobu wykorzystania pracy (zał. nr 8 uchwały Senatu 

PWSW nr 71/2019), 

− wypełnioną kartę obiegową. 

 

III. Wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminu dyplomowego 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:  

a) uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów, praktyk oraz złożenie wszystkich egzaminów ob-

jętych planem studiów, 

b) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej od promotora oraz recenzenta,  

c) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i wniesienie obowiązujących opłat określonych 

w odrębnych przepisach. 

2. Promotor dokonuje sprawdzenia pracy dyplomowej z wykorzystaniem programów antyplagiato-

wych. Oceny pracy dyplomowej dokonują promotor i recenzent wg formularza obowiązującego w 

PWSW (wzór zał. nr 4 uchwały Senatu PWSW nr 71/2019). Recenzenta wyznacza Dyrektor Insty-

tutu. 
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3. Gdy jedna z ocen pracy dyplomowej jest negatywna, Dyrektor Instytutu powołuje drugiego recen-

zenta lub kieruje pracę do poprawy. W przypadku powołania drugiego recenzenta jego opinia jest 

wiążąca i na jej podstawie Dyrektor Instytutu podejmuje decyzje o dalszym toku postępowania. 

4. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, którego celem jest sprawdzenie wiedzy, umiejętno-

ści i kompetencji dyplomanta z zakresu studiowanego kierunku oraz problematyki związanej 

z przygotowaną przez niego pracą dyplomową. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w termi-

nie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty złożenia pracy dyplomowej. 

5. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dyrektora Instytutu, w skład, któ-

rej wchodzą: przewodniczący, promotor oraz recenzent. Przewodniczącym Komisji może być nau-

czyciel akademicki  co najmniej ze stopniem doktora zatrudniony w PWSW w Przemyślu.  

6. Egzamin dyplomowy powinien rozpocząć się od prezentacji (w formie ustnej lub multimedialnej) 

zawierającej cel i zakres pracy, charakterystykę wykonanego zadania, uzyskane wyniki, oraz wnio-

ski. Członkowie Komisji mogą zadawać pytania dotyczące przedstawianych w pracy zagadnień.  

Po zakończeniu prezentacji członkowie Komisji egzaminacyjnej zadają studentowi trzy pytania 

z zagadnień związanych z kierunkiem studiów. Odpowiedź na każde z tych pytań jest oceniana 

przez zadającego.  

7.  Na zakończenie egzaminu dyplomowego w części niejawnej Komisja ustala:  

a) ocenę końcową pracy dyplomowej (na podstawie średniej ocen proponowanych przez promotora 

i recenzenta pracy), 

b) ocenę egzaminu dyplomowego (na podstawie ocen odpowiedzi dyplomanta na poszczególne py-

tania; wynik egzaminu dyplomowego stanowi ich średnia arytmetyczna). 

Oceny podawane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Egzamin dyplomowy jest zdany, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi, co najmniej 3,00 

i wśród ocen cząstkowych występuje, co najwyżej jedna ocena negatywna.  

9. Komisja Egzaminacyjna zobowiązana jest do sporządzenia protokołu egzaminacyjnego, wraz 

z zapisem treści pytań kierowanych do studenta i przyznanymi ocenami za każde z pytań, według 

wzoru przyjętego w PWSW w Przemyślu (wzór zał. nr 6 Regulaminu Studiów PWSW w Przemy-

ślu). Komisja ustala ocenę pracy i wynik egzaminu stosując skalę ocen określoną w Regulaminie 

Studiów PWSW w Przemyślu. 

10.  Ocenę końcową ukończenia studiów oblicza się zgodnie z Regulaminem studiów PWSW 

w Przemyślu. 

11.  W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do 

egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, Dyrektor Instytutu wyznacza drugi termin egzami-

nu jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może zostać złożony wcześniej niż przed upływem jed-

nego miesiąca i nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty egzaminu pierwszego. 
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12.  W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dyrektor Instytutu występu-

je z wnioskiem do Rektora o skreślenie studenta z listy studentów (§31 Regulaminu Studiów 

PWSW w Przemyślu). 

 

IV. Standaryzacja pisania pracy dyplomowej 

1. Objętość pracy dyplomowej 

Typowa praca dyplomowa powinna zawierać ok. 40–50 stron tekstu oraz ew. załączniki. Dopusz-

cza się prace o innej liczbie stron (zależnie od charakteru pracy). 

 

2. Struktura pracy dyplomowej 

Praca powinna zawierać:  

• stronę tytułową (Strona tytułowa ma formę znormalizowaną i obejmuje: nazwę uczelni, in-

stytut, kierunek, imię i nazwisko autora, tytuł pracy (w języku polskim), informacje 

o promotorze pracy, miejscowości i roku złożenia pracy - wzór: Załącznik nr 1 uchwały nr 

43/2015),  

• podpisane oświadczenie promotora pracy dyplomowej (wzór: Załącznik nr 2 uchwały 

nr 43/2015),  

• podpisane oświadczenie dyplomanta o samodzielnym wykonaniu pracy (wzór: Załącznik 

nr 3 uchwały nr 43/2015), 

• spis treści, 

• zasadniczą część pracy, 

• materiały uzupełniające: tablice, ilustracje, aneksy, przypisy, 

• literaturę, 

• wykaz skrótów i innych oznaczeń stosowanych w pracy (opcjonalnie, o ile istnieje taka po-

trzeba), 

• wykaz tablic, 

• wykaz ilustracji, 

• wykaz zdjęć. 

 

3. Podział zasadniczej pracy na części. 

Podstawową część składową pracy dyplomowej jest rozdział. Ogólne zasady przy jego tworze-

niu: 

• podział na rozdziały powinien być przejrzysty tematycznie, logicznie spójny i wykluczający 

możliwość powtórzeń tych samych treści w rożnych miejscach pracy, 

• tytuły rozdziałów powinny szczegółowo informować o ich treści. 
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Poszczególne rozdziały można dzielić na podrozdziały, a te mogą podlegać dalszemu podziałowi. 

Wewnętrzny podział rozdziałów powinien być maksymalnie 3-stopniowy. 

Najczęściej stosowany jest układ pracy z podziałem na rozdziały i podrozdziały oparty o oznaczenia 

numeryczne z wykorzystaniem wyłącznie cyfr arabskich. 

 

W pracy powinny znajdować się: 

1. WSTĘP 

Treść tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst 

tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst  

2. CEL I ZAKRES PRACY 

Podstawą pracy jest temat wydany przez Instytut Inżynierii Środowiska Państwowej Wyższej 

Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. 

Treść tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst 

tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst 

3. TYTUŁ ROZDZIAŁU 

3.1. TYTUŁ PODROZDZIAŁU 

3.1.1. TYTUŁ ....... 

. 

.kolejne rozdziały i podrozdziały 

. 

6.  PODSUMOWANIE / WNIOSKI 

 

4. Spis treści 

Spis treści powinien być umieszczony na początku pracy, po stronie tytułowej i zał. 2 i 3. Spis tre-

ści powinien być kompletny, tj. powinien zawierać informacje o wszystkich elementach składowych 

pracy. Chodzi tu zarówno o rozdziały i podrozdziały, jak i o inne elementach nienumerowane. W spi-

sie treści należy podać numery stron, na których zaczynają się poszczególne elementy pracy.  
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5. Wstęp 

Wstęp stanowi wprowadzenie do pracy. Powinien się w nim znaleźć krótki opis obszaru, którego 

dotyczy praca oraz wskazanie ewentualnych problemów w tym zakresie. Należy omówić stan wiedzy 

w tematyce realizowanej pracy, stosowane metody lub rozwiązania techniczne uwzględniając możli-

wie najnowsze publikacje i inne formy dorobku naukowego w danej dziedzinie. 

 

6. Cel i zakres pracy 

W tym rozdziale formułuje się podstawowe założenia i cel.  

Niezbędne jest określenie zakresu projektu lub prowadzonych badań. 

W przypadku pracy zbiorowej należy określić podział i zakres zadań realizowanych w pracy przez 

poszczególnych autorów. 

 

7. Podsumowanie / Wnioski/ 

Rozdział ten powinien stanowić zwieńczenie całej pracy. Wyraźnie powinno być w nim pokazane 

zrealizowanie celu i zakresu pracy. 

Najogólniej, należy tu zwięźle przedstawić, co zrobiono w danej pracy dyplomowej oraz podać 

syntezę uzyskanych wyników. Ta część pracy powinna wykazać, że cel pracy sformułowany we wstę-

pie został zrealizowany. 

Należy przyjąć zasadę, że wszystkie stwierdzenia oraz wnioski szczegółowe i uogólnienia muszą 

wynikać bezpośrednio z treści pracy. Główną treścią wniosków powinna być synteza wyników szcze-

gółowych. W podsumowaniu powinno być bezwzględnie zapisane, co Autor zrealizował 

w ramach pracy dyplomowej. Praca własna studenta powinna bezwzględnie stanowić co naj-

mniej 50% całości pracy dyplomowej (zalecane ok 70%). 

Podsumowując, w rozdziale zamykającym pracę w zależności od jej charakteru należy zamieścić: 

- syntetyczne i krytyczne sformułowanie uzyskanych wyników, 

- poznawcze i utylitarne wnioski wypływające z przeprowadzonych działań, 

- podsumowanie pracy (własnej),  

 -uproszczony opis zaprojektowanego systemu technicznego, 

- ewentualne wytyczne do dalszych działań. 

 

8. Literatura/Bibliografia 

Wykaz literatury musi zawierać dane bibliograficzne wszystkich publikacji cytowanych w tekście. 

W wykazie literatury należy zamieścić tylko te publikacje, które uwzględniono przy realizacji pracy.  

 

 

 

 



 

 

8 
 

9. Załączniki 

W załącznikach do pracy umieszcza się obszerne fragmenty wykonanych działań, do których moż-

na się odwołać w tekście głównym. Mogą to być np.: 

- wykonane na dużych formatach rysunki, 

- zestawienia licznych danych i wyników z przeprowadzonych badań czy obliczeń, na podstawie, 

których następuje wnioskowanie, a które są dowodem wykonanej pracy; w tekście głównym 

umieszcza się tylko tabele zbiorcze (syntetyzujące), 

- przykłady obliczeń lub metodyk standardowych albo zaczerpniętych z literatury, stosowanych w 

pracy, ale nie będących dorobkiem autora, 

 

Każdy załącznik powinien stanowić odrębną całość i być oznaczony kolejnym numerem. 

10. Wymogi edytorskie. 

V. Wytyczne dotyczące postępowania przy weryfikacji prac dyplomowych z wykorzystaniem 

programu antyplagiatowego. 

1. Prace dyplomowe sprawdza się z wykorzystaniem programu antyplagiatowego, współpracującego 

z ogólnopolskim repozytorium prac dyplomowych. 

2.  Sprawdzenie pracy z wykorzystaniem programu antyplagiatowego następuje przed egzaminem 

dyplomowym.  

3. Praca dyplomowa zweryfikowana poprzez system antyplagiatowy i uznana przez promotora za 

niesamodzielną nie stanowi podstawy do nadania tytułu zawodowego (§6, uchwały nr 71/2019). 

4.  O nieprzyjęciu pracy dyplomowej i niedopuszczeniu dyplomanta do jej obrony, Dyrektor Instytutu 

powiadamia dyplomanta w formie pisemnej. Kopia decyzji wraz z raportem podobieństwa wygene-

rowanym z systemu antyplagiatowego oraz opinią promotora zostaje złożona w dokumentacji 

przebiegu studiów. 

 


