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Wydział Zarządzania i Ekonomii 
 
 
REGULAMIN DYPLOMOWANIA (obowi ązuje od 1 października 2009) 
 

§ 1 
1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w 

Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania (§ 23 - § 28 Regulaminu studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej). 

 
§ 2 

Praca dyplomowa 
 
1. Praca dyplomowa jest najważniejszą samodzielną pracą studenta, kończącą cykl 

dydaktyczny. W pracy dyplomowej powinna być wykorzystana wiedza zdobyta uprzednio    
w ramach wykładów, ćwiczeń, seminariów, laboratoriów i projektów. Praca dyplomowa 
jest sprawdzianem stopnia opanowania tej wiedzy, umiejętności syntezy wiadomości i 
zastosowania ich do rozwiązywania konkretnych problemów. Koncepcja pracy 
dyplomowej wynika z ogólnej koncepcji sylwetki specjalizacyjnej absolwenta z 
uwzględnieniem kierunku, rodzaju studiów oraz profilu dyplomowania. Praca dyplomowa 
powinna być opracowaniem użytecznym, podejmującym rozwiązanie konkretnego 
problemu, w miarę możliwości na przykładzie istniejącej jednostki gospodarczej. 
Dopuszcza się również prace o charakterze badawczym rozwijające lub pogłębiające 
stosowane w danej dziedzinie metody. 

 
2. Praca dyplomowa jest pracą samodzielną studenta. Nie dopuszcza się pisania prac 

zespołowych. 
 
3. Szczególną uwagę należy zwrócić na respektowanie wymagań prawa autorskiego. Należy 

również zwrócić uwagę na poprawność językową i stylistyczną samego tekstu oraz na 
prawidłowość wykonywanych rysunków i schematów. Części opisowe pracy powinny 
być poprawne merytorycznie, zwięzłe i komunikatywne, powinny one zawierać tylko 
rzeczywiście istotne informacje. 

 
4. Charakter prac dyplomowych i rodzaj wydawanego dyplomu zależy od rodzaju studiów: 

1) stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia – prace prowadzące do wydania 
dyplomu inżyniera lub licencjata, 

2) stacjonarne studia magistersko-inżynierskie pięcioletnie – prace prowadzące do 
wydania dyplomu magistra inżyniera na kierunku Zarządzanie, 

3) stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia – prace prowadzące do wydania 
dyplomu magistra, 

4) magisterskie studia na drugim kierunku realizowane według indywidualnego 
programu (6-semestralne) – prace prowadzące do wydania dyplomu magistra na 
kierunku Zarządzanie. 

 
5. Praca dyplomowa (1 egzemplarz) składana do dziekanatu powinna być drukowana 

dwustronnie i oprawiona w miękką oprawę (kartki muszą być w sposób trwały sklejone). 
Drugi egzemplarz pracy student przekazuje promotorowi. 

 



6. Wraz z pracą dyplomową student składa do dziekanatu: 
1) płytę CD z zapisaną kompletną elektroniczną wersją pracy (zawierającą stronę 

tytułową, treść pracy i załączniki) w dwóch formatach: PDF i Word 
2) wypełnioną kartę obiegową 
3) podpisane oświadczenie o przestrzeganiu praw autorskich 
4) wypełniony druk podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego 
5) uzupełniony indeks (z uwzględnieniem wpisu na str. 94 w zakresie: imię, 

nazwisko, rodzaj pracy dyplomowej i temat pracy) i kartę egzaminacyjną  
6) legitymację studencką 
7) potwierdzenie wpłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów w kwocie 60,- zł, 

(nr konta zatytułowany „ opłaty administracyjne”)  
8) 5 zdjęć w formacie 4,6 x 6,5. 

 
7. Dodatkowo wraz z pracą dyplomową student może złożyć: 

1) podanie o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język 
angielski wraz z potwierdzeniem wpłaty: 40,00 zł 

2) podanie o wpis na listę studentów w celu przystąpienia do egzaminu 
dyplomowego (dotyczy studentów, którzy składają pracę dyplomową w okresie 1 
roku od przewidzianego regulaminem terminu). 

 
8. Praca dyplomowa poddawana jest procedurze kontroli antyplagiatowej. Procedurę 

postępowania wobec dyplomantów, którzy w pracy dyplomowej przekroczyli 
dopuszczalną liczbę powtórzeń określa odrębny regulamin. 

 
Sprawdzanie pracy przez studenta indywidualnie w systemie antyplagiatowym nie może 
być podstawą uznania za obowiązujący skrócony raport podobieństwa. 

 
9. W wypadku realizowania dwóch profili dyplomowania na jednym kierunku WZiE, student 

pisze pracę dyplomową ze specjalności/  profilu, który wybrał jako podstawowy.  
 

§ 3 
Seminarium dyplomowe 

 
1. Dwa ostatnie semestry na każdym rodzaju i kierunku studiów są semestrami 

dyplomowymi. 
 
2. Przed rozpoczęciem pierwszego semestru dyplomowego student podejmuje decyzję         

o wyborze jednostki dydaktycznej, w której będzie pisał pracę dyplomową oraz o 
wyborze promotora.  

 
3. Warunkiem zaliczenia Seminarium dyplomowego i Pracy dyplomowej w pierwszym 

semestrze dyplomowym jest: 
1) udział w indywidualnych spotkaniach z promotorem pracy, których efektem jest 

ustalenie tematu pracy oraz spełnienie innych podanych przez promotora 
warunków; 

2) potwierdzony wpisem na karcie zaliczenia1 udział w wykładach: Formalne aspekty 
pisania prac dyplomowych w wymiarze godzin wyznaczonym przez dziekana. 

                                                 
1 Wpisu na karcie zaliczenia dokonuje odpowiedni prodziekan na podstawie list obecności na wykładach. 
Przedstawienie podpisanej przez prodziekana karty zaliczenia jest podstawą do uzyskania od promotora wpisu z 
przedmiotu Seminarium dyplomowe. 



 
4. Przed zakończeniem pierwszego semestru dyplomowania student musi dostarczyć do 

dziekanatu wypełnioną kartę tematu pracy dyplomowej. Złożenie karty jest warunkiem 
wydania karty egzaminacyjnej bieżącego semestru.  

5. Podstawą zaliczenia Seminarium dyplomowego w drugim semestrze dyplomowania jest 
udział w indywidualnych spotkaniach z promotorem pracy oraz spełnienie ustalonych 
przez promotora warunków. 

 
Warunkiem zaliczenia Pracy dyplomowej w drugim semestrze dyplomowania jest 
przedstawienie promotorowi pracy dyplomowej przygotowanej do złożenia w 
dziekanacie.  
 
Warunkiem uzyskania wpisu z Przygotowania do egzaminu dyplomowego jest 
przygotowanie prezentacji na egzamin dyplomowy oraz przedstawienie promotorowi 
wypełnionego przez studenta podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego. 

 
6. W wypadku, gdy student nie złożył pracy dyplomowej w ciągu jednego roku od 

przewidzianego regulaminem terminu, zaliczenie seminarium dyplomowego w drugim 
semestrze dyplomowym zostaje anulowane. Wznowienie studiów po tym terminie 
wymaga powtórzenia seminarium dyplomowego.  

 
§ 4 

Promotor i recenzent pracy 
 

1. Za zapewnienie właściwej jakości procesu dyplomowania odpowiada kierownik katedry 
lub zakładu szczególnie w zakresie zachowania kompetencji merytorycznych promotorów 
prac.  

 
2. Opiekę nad pisaniem pracy dyplomowej sprawuje promotor, który odpowiada za 

merytoryczną i formalną poprawność pracy. Szczegółowy zakres pracy i jej główne 
akcenty, jak również sposób rozwiązania poszczególnych problemów, są ustalane 
indywidualnie między dyplomantem i promotorem w trakcie prowadzonego seminarium 
dyplomowego. 

 
3. Osoby upoważnione do prowadzenia prac dyplomowych na poszczególnych rodzajach 

studiów:  
1) stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) – nauczyciele 

akademiccy spełniający wymagania regulaminu studiów, posiadający tytuł 
zawodowy inżyniera, z następujących jednostek dydaktycznych:  
Katedry Inżynierii Systemów Produkcji, Katedry Zarządzania, Zakładu 
Zarządzania Technologiami Informatycznymi, Katedry Marketingu, Zakładu 
Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych, Katedry Zarządzania Wiedzą i 
Informacją, Zakładu Towaroznawstwa, Zakładu Zarządzania Jakością, 

2) stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie na kierunku 
Europeistyka) - nauczyciele akademiccy, spełniający wymagania regulaminu 
studiów z następujących jednostek dydaktycznych:  
Katedry Nauk Społecznych, Katedry Nauk Ekonomicznych, Katedry Zarządzania, 
Katedry Nauk Filozoficznych, Katedry Finansów, Katedry Marketingu, Zakładu 
Prawa Gospodarczego, 



3) stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie na kierunku Informatyka 
i Ekonometria) - nauczyciele akademiccy spełniający wymagania regulaminu 
studiów z następujących jednostek dydaktycznych: 
Katedry Inżynierii Systemów Produkcji, Katedry Zarządzania, Zakładu 
Zarządzania Technologiami Informatycznymi, Katedry Marketingu, Zakładu 
Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych, Katedry Zarządzania Wiedzą i 
Informacją, Katedry Nauk Ekonomicznych, Katedry Statystyki, Zakładu 
Zarządzania Jakością, 

4) stacjonarne studia magistersko-inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne studia II 
stopnia oraz studia na drugim kierunku realizowane według indywidualnego 
programu (6-semestralne) – profesorowie, doktorzy habilitowani oraz doktorzy, 
którzy uzyskali imienną zgodę Rady Wydziału, przypisani do określonych 
kierunków lub specjalności/profili dyplomowania: 
Ekonomiczne otoczenie biznesu, 
Finanse i bankowość, 
Marketing, 
Zarządzanie organizacją, 
Zarządzanie systemami produkcyjnymi, 
Zarządzanie technologiami informatycznymi w przedsiębiorstwie, 
Zarządzanie wiedzą i informacją, 
Small Business Management & Economics (profil realizowany tylko na studiach 
stacjonarnych). 

 
4. Listę promotorów przypisanych do danego kierunku lub specjalności/profilu 

dyplomowania ustala dziekan. 
 

W indywidualnych przypadkach odpowiedni prodziekan może wyrazić zgodę na pisanie 
pracy pod opieką promotora, który nie jest przypisany do danej specjalności/profilu 
dyplomowania pod warunkiem, że temat pracy jest zgodny ze specjalnością/profilem 
dyplomowania i że recenzentem pracy będzie osoba przypisana do danej 
specjalności/profilu). 

 
5. Recenzenta pracy dyplomowej wyznacza kierownik jednostki dyplomującej. 

Recenzentem pracy magisterskiej nie może być starszy wykładowca bez doktoratu. Jeżeli 
promotorem pracy dyplomowej na studiach I stopnia (inżynierskiej lub licencjackiej) jest 
starszy wykładowca bez doktoratu, to recenzentem nie może być starszy wykładowca bez 
doktoratu. 

 
6. Nauczyciel akademicki, uprawniony do prowadzenia prac dyplomowych, może w każdym 

semestrze podjąć się prowadzenia nie więcej niż 10 prac stopnia magisterskiego na 
wszystkich rodzajach studiów, stacjonarnych i niestacjonarnych łącznie. Nauczyciele 
akademiccy uprawnieni do prowadzenia prac dyplomowych stopnia inżynierskiego lub 
licencjackiego nie mogą prowadzić więcej niż 15 prac w semestrze na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych łącznie. 
W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu prac prowadzonych przez danego 
promotora, dziekanat ustala kolejność kandydatów, według średniej ocen ze studiów, 
pozostawiając na liście tylu kandydatów ile wynosi limit. Pozostałe osoby informowane 
są    o wolnych miejscach u innych promotorów. 

 



7. W przypadku studiów II stopnia, przed ustaleniem tematu pracy magisterskiej promotor 
jest zobowiązany do sprawdzenia, na jaki temat była pisana praca inżynierska lub 
licencjacka. 

 
8. Promotor i recenzent są zobowiązani do złożenia swoich ocen do dziekanatu w dwóch 

egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od dnia przesłania przez 
dziekanat druku oceny.  

 
 

§ 5 
Egzamin dyplomowy 

 
1. Dziekan kwalifikuje pracę do obrony po otrzymaniu pozytywnego wyniku kontroli 

antyplagiatowej. 
 
2.  Dziekanat wyznacza termin egzaminu dyplomowego, jeżeli dostarczone zostały: 

1) pozytywny wynik kontroli antyplagiatowej, 
2) oceny promotora i recenzenta, 
3) inne wymagane niniejszym regulaminem dokumenty. 

 
3. Komisja egzaminu dyplomowego składa się z: 

1) przewodniczącego komisji – dziekana, prodziekana lub kierownika katedry 
dyplomującej, 

2) członków komisji: promotora i recenzenta pracy dyplomowej, 
3) innych zaproszonych osób. 

 
4. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Przebieg egzaminu dyplomowego 

obejmuje: 
1) referowanie pracy (prezentacja) 
2) przedstawienie recenzji, 
3) odpowiedź na uwagi recenzenta, 
4) odpowiedź na trzy pytania losowane z zestawu przygotowanego dla konkretnego 

kierunku lub specjalności/profilu dyplomowania. Na studiach I stopnia obowiązuje 
30 pytań, na studiach magisterskich i studiach II stopnia - 60 pytań. 

 
5. Zestaw pytań powinien być podany do wiadomości studentów minimum dwa tygodnie 

przed terminem egzaminu dyplomowego. 


