
UWAGA. 

STUDENCI SEM VII DYPLOMOWEGO NA STUDIACH I STOPNIA 

HARMONOGRAM SESJI – KIER. ARCHITEKTURA 

 
Przestrzeganie harmonogramu jest warunkiem niezbędnym przygotowania  

i umożliwienia studentom rekrutacji na studia II stopnia. 

 Grudzień 2018 Styczeń 2019 Luty 2019 

poniedziałek  3 10 17 24 31 7 14 21 28 

wtorek  4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Środa  5 12 19 26 2 9 16 23 30 

czwartek  6 13 20 27 3 10 17 24 31 

Piątek  7 14 21 28 4 11 18 25 1 

sobota 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 

niedziela 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 

 

12.12.2018 prezentacje projektów dyplomowych w katedrach przed opiekunem pracy, recenzentem i 

Kierownikiem katedry 

15-23.12.2018 podstawowa sesja egzaminacyjna 

24.12.2018-

01.01.2019 

dni wolne 

02-04.01.2019 podstawowa sesja egzaminacyjna 

05-08.01.2019 dni wolne 

09-15.01.2019 poprawkowa sesja egzaminacyjna 

16.01.2019 Ostateczny, nieprzekraczalny termin złożenia w dziekanacie dokumentów związanych  

z dopuszczeniem do egzaminu dyplomowego: 

 1 egzemplarz  zeszytu dyplomowego zawierającego plansze graficzne pomniejszone do formatu A-3, złożone do 

formatu A-4  i spięte z obustronnie wydrukowaną częścią  opisową, 

Strona tytułowa wydrukowana z platformy Moja PG → Wydruki→ Rodzaj druku →Strona tytułowa→ 

Kurs→Rodzaj pracy→Praca dyplomowa inżynierska  /podpis opiekuna pracy i kierownika Katedry/ 

 oświadczenie – wydruk z platformy Moja PG → Wydruki→ Rodzaj druku→ Praca dyplomowa – oświadczenie 

/podpisane/, dołączone do opisu dyplomowego za stroną tytułową 

 raport weryfikacji antyplagiatowej z  poświadczeniem promotora o zapoznaniu się z jego treścią  

i akceptacją /podpis opiekuna pracy na raporcie/ 

 oceny pracy dyplomowej Zał. nr 2 (opiekuna i recenzenta), oraz Protokół oceny pracy dyplomowej – Zał. nr 1 – 

przekazane do dziekanatu przez opiekuna pracy po przeglądzie / prezentacji prac dyplomowych  

 2 płyty CD zawierające plansze + opis ze stroną tytułową  /z podpisami opiekuna pracy i kierownika Katedry/ i 

oświadczeniem /podpisane/, zapisane w formacie JPG lub PDF, 

 4 zdjęcia (4,5 cm x 6,5 cm), 

 dowód opłaty za wydanie dyplomu 

 oryginał zaświadczenia o odbyciu praktyki przeddyplomowej 

 pisemne informacje o dodatkowych osiągnięciach, które mają być umieszczone w suplemencie  

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ TECZCE 
Aby otrzymać odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy należy złożyć w terminie nie później niż 30 dni od daty 

obrony pracy dyplomowej odpowiedni wniosek i  zdjęcie /takie samo jak do dyplomu w j. polskim/ oraz dokonać opłaty w 

wysokości 40 PLN /po wcześniejszym wygenerowaniu faktury przez pracownika dziekanatu/ 

Aby otrzymać dodatkowy odpis suplementu w tłumaczeniu na język angielski należy złożyć w terminie jw. odpowiedni 

wniosek , streszczenie pracy dyplomowej w języku angielskim wraz z przetłumaczonym tytułem pracy zatwierdzonym 

przez promotora, przedstawić informacje w j. angielskim o dodatkowych osiągnięciach oraz tłumaczenia nazw 

przedmiotów na j. angielski zaliczonych na innej uczelni.  

Proszę zapoznać się z Zarządzeniem Rektora PG w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów na 

Politechnice Gdańskiej 

Uwaga 

Zarządzenie ws. wymagań edytorskich dla autorów prac oraz projektów dyplomowych - dla dyplomantów od roku 

akad.2018-19.pdf na stronie WA PG:https://arch.pg.edu.pl/dyplom-inzynierski-studia-i-stopnia- 

21 -23.01.2019 egzaminy dyplomowe z zakresu studiów I stopnia;  

29-30.01.2019 egzaminy dyplomowe z zakresu studiów I stopnia, termin poprawkowy;  

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnej jest ściśle określony i nie ma możliwości jakichkolwiek przedłużeń.  

Studenci, którzy nie zaprezentują projektów dyplomowych w dniu 12.12.2018r. nie będą dopuszczeni do 

egzaminu dyplomowego i zostaną skierowani na powtarzanie semestru  VII. 

https://arch.pg.edu.pl/documents/10613/74940773/ZR%2022-2018_wytyczne_edytorskie.pdf
https://arch.pg.edu.pl/documents/10613/74940773/ZR%2022-2018_wytyczne_edytorskie.pdf

