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UWAGA STUDENCI SEMESTRU VII 

Warunki dopuszczenia do przeglądu projektów dyplomowych inżynierskich: 

 Wydrukowany w 2 egzemplarzach (dla promotora i recenzenta ) zeszyt dyplomowy 
zawierający 1. Cześd opisową (wraz z tzw. studium problemu) oraz 2. Cześd 
projektową -  plansze graficzne pomniejszone do formatu A-3, złożone do formatu A-
4. W jednej kopii zeszytu na koocu powinna byd  wklejona nagrana płyta CD 
zawierającą wersje cyfrową zeszytu dyplomowego (Opis oraz zbiór planszy 
graficznych format Word, jpg., Pdf. )  - termin złożenia 16.12.16 w sekretariacie 
Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego - sala 414 GG- do godz. 12.00.  
 

 Wydrukowane w wersji ostatecznej plansze graficzne projektu dyplomowego 

inżynierskiego (2÷6 plansz,) - do złożenia w momencie prezentacji pracy 

dyplomowej w trakcie sesji przeglądu i oceny projektów dyplomowych  

 

Organizacja sesji przeglądu i oceny projektów dyplomowych inżynierskich: 

1. Sesja przeglądu i oceny projektów odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016r. , godz. 8.00-

18.00 – sala 106 w Budynku Centrum Nanotechnologii B Centrum Nauczania 

Matematyki i Kształcenia na Odległość znajdującym się przy ul. Siedlickiej oraz w 

dniu 21 grudnia 2016 – sala 311 Gmach Główny w godz. 8.00 – 16.00  

Uwaga! Szczegółowy harmonogram kolejności prezentacji prac zostanie podany w 

dniu 16.12.2016 – sala 414 GG., po godz.12.00 

2. Na sesję przeglądu i oceny projektów należy przygotowad: 

 PREZENTACJE MULTIMEDIALNĄ projektu dyplomowego wraz z prezentacją 

omawianego zagadnienia problemowego (w ramach tzw. studium 

problemu) 

 wypełniony formularz Protokołu oceny pracy dyplomowej inżynierskiej  

– zał. 1 /wydruk ze strony WA PG: arch.pg.gda.pl/dyplom-inzynierski-studia-I-

stopnia-  

3. Sesja przeglądu w formie prezentacji pracy przez Studenta dokonuje się przy udziale 

Kierownika Katedry wraz z opiekunem pracy i recenzentem oraz innymi promotorami 

i studentami uczestniczącymi w procesie dyplomowania. Po przedstawieniu pracy 

recenzent wyraża opinię na temat opracowania, a pozostali uczestnicy sesji 

prezentacji zadają pytania i uczestniczą w dyskusji. Zakłada się iż prezentacja pracy 

trwad będzie ok. 10 min, a dyskusja i pytania zajmą nie więcej niż kolejne 10 min.   



4. W wyniku przeglądu dyplomant otrzymuje ocenę z Projektu dyplomowego, 

Seminarium dyplomowego, Przedmiotów dyplomowych oraz Konsultacji 

dyplomowych, oraz wpis do Protokołu oceny pracy dyplomowej inżynierskiej /zał. 1/. 

Ostateczna ocena pracy dyplomowej inżynierskiej – średnia arytmetyczna ocen 

opiekuna pracy i recenzenta 

 

 

USTNY EGZAMIN DYPLOMOWY ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 23-27 STYCZNIA 2017. 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZOSTANIE USTALONY PO ZŁOŻENIU W DZIEKANACIE 

DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z DOPUSZCENIEM DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

/USTNEGO/ 


