Załącznik do Uchwały nr 133/2016/2017 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 28 lipca 2017 r.

REGULAMIN DYPLOMOWANIA
NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA
NA KIERUNKU ARCHITEKTURA
Niniejszy regulamin jest zbiorem zasad realizowania procesu dyplomowania na kierunku
architektura w PWSZ w Nysie. Oparty jest na Regulaminie Studiów PWSZ w Nysie oraz
uwzględnia specyficzne zasady dla kierunku studiów architektura.

PRACA DYPLOMOWA
§1
Praca dyplomowa na kierunku architektura realizowana jest jako „inżynierska”. Zakłada się,
że student przystępujący do opracowania pracy dyplomowej ma wiedzę i umiejętność
konstruowania pracy dyplomowej, w tym logicznej analizy tematycznie zbliżonych obiektów
architektonicznych i planów urbanistycznych, oraz potrafi wykorzystywać tę wiedzę - jako
element inspiracji twórczej i inspiracji w zakresie rozwiązań technicznych. Ponadto ma
wiedzę w zakresie wykorzystania literatury przedmiotu i innych źródeł, a także potrafi
prezentować wyniki swojej pracy w formie publicznej obrony.
§2
1. Praca dyplomowa na kierunku architektura opracowywana jest w semestrze VI i VII
i powinna zawierać projekt z zakresu objętego specyfiką kierunku.
2. Podstawą wykonania pracy dyplomowej jest opracowanie projektu dyplomowego
realizowanego pod kierunkiem promotora, a także pozytywne wyniki pracy na seminarium
dyplomowym w semestrze VI zawierające pomoc i ukierunkowanie studenta w wykonaniu
pracy dyplomowej, w tym m.in. zasady: określania tematu i celu pracy, doboru inspiracji,
określania stanu wiedzy w zakresie wybranego tematu, wyboru lokalizacji, określania
schematu funkcjonalnego i wyboru koncepcji. Student powinien uzgodnić w tym okresie
z promotorem zakres wykonanych prac. Akceptacja tego zakresu przez promotora
(w formie zaliczenia) stanowi jedną ze składowych zaliczenia seminarium dyplomowego.
3. Pracę dyplomową opracowuje każdy student indywidualnie. Wyjątkowo (na wniosek
promotora za zgodą Dyrektora Instytutu) możliwe są też opracowania w zespole
2-osobowym. W takim przypadku należy jednak dokładnie określić zakres, za który
odpowiada każdy ze studentów.
4. Praca dyplomowa obejmuje spójne ze sobą części: projektową i opisową.
1) Część projektowa zawiera:
a) projekt dyplomowy (część graficzna pracy), który powinien być wykonany
w technice trwałej na usztywnionych planszach formatu 100x70 cm (od 4 do 8
plansz) i złożony w teczce,
b) makietę dotyczącą całości lub części opracowania dyplomowego, powstałą w swoim
zakresie i formie w wyniku ustaleń dyplomanta z promotorem, która powinna być
wykonana w technice trwałej,
c) wersję cyfrową podsumowującą pracę dyplomową w formacie 100(s) / 200(h) cm,
w rozdzielczości min. 300 dpi, wydrukowaną w postaci banera reklamowego.
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2) Część opisowa (o objętości 30-40 stron) zawiera:

















stronę tytułową (zgodną z przyjętym w PWSZ w Nysie wzorem),
spis treści,
określenie celu i zakresu pracy,
wprowadzenie (ogólną informację o przedmiocie pracy),
wskazanie podstawy prawnej i materiałów wyjściowych do projektowania
(np.: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), Warunków
Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT), wytycznych konserwatorskich, map
hipsometrycznych, geologicznych, i innych),
analizę uwarunkowań terenowych (w granicach opracowania i szerszym kontekście),
opis przyjętego rozwiązania w skali urbanistycznej, a także w skali architektonicznej
z wyodrębnieniem formy, funkcji i konstrukcji,
opis przyjętych, w formie schematów ideowych, rozwiązań z zakresu: instalacji energii
odnawialnej, kontroli klimatu wewnętrznego i inne w zależności od wybranej specjalności,
opis min. 3 konstrukcyjnych detali projektowych,
podsumowanie i wnioski,
wykaz literatury i wykorzystanych w pracy materiałów źródłowych, odwołując się przypisem
do miejsca cytatu, a w przypadku stron internetowych podać adres strony i datę pozyskania
materiału,
spis rysunków i tabel,
komplet pomniejszonych do formatu A3 plansz z części graficznej pracy,
oświadczenie, o którym mowa w § 3,
całość pracy dyplomowej zapisanej w wersji elektronicznej, tj. na nośniku cyfrowym.

5. Część opisową należy wykonać w 3 egzemplarzach, które należy złożyć w dziekanacie
Instytutu Architektury i Urbanistyki, na trzy tygodnie przed terminem egzaminu
dyplomowego. Jeden egzemplarz (przeznaczony dla celów archiwalnych) musi być
wydrukowany dwustronnie i oprawiony w miękką okładkę z płaskim grzbietem, metodą
klejoną.
6. Wymagania edytorskie części opisowej: czcionka Times New Roman, wielkość czcionki
podstawowej 12 pkt, pojedynczy odstęp między wersami, marginesy 2,5 cm, wyrównanie
tekstu do marginesów, tytuły rozdziałów czcionka 14 pkt pogrubiona, strony numerowane.
7. Zakres merytoryczny dyplomu inżynierskiego powinien być zgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi kraju, w którym została wybrana lokalizacja opracowania
i sporządzony według możliwie najlepszych rozwiązań wiedzy i sztuki.
§3
Przed obroną pracy dyplomowej student wypełnia oświadczenie (wg podanego wzoru)
dotyczące samodzielności wykonania pracy oraz zgodności treści pracy (zapisanej na nośniku
elektronicznym) z treścią zawartą w wydrukowanej wersji pracy przedstawionej do obrony.
Oświadczenie to powinno stanowić ostatnią stronę w każdym egzemplarzu pracy dyplomowej.
§4
1. Zgodnie z § 42 ust. 3 Regulaminu studiów PWSZ w Nysie student studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do 28 lutego
każdego roku.
2. W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest złożenie pracy w terminie późniejszym.
O przesunięciu terminu złożenia pracy dyplomowej decyduje Dyrektor Instytutu,
na podstawie opinii promotora. Termin, o którym mowa, może być przesunięty nie więcej
niż o trzy miesiące od terminu określonego w pkt 1.
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3. W przypadku, gdy data obrony, na wniosek studenta, zostanie wyznaczona wcześniej
niż 28 lutego, student zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów, wymienionych
w „Warunkach przystąpienia do obrony pracy dyplomowej” (Załącznik nr 1), na trzy
tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
4. Terminy egzaminu dyplomowego podawane są do wiadomości najpóźniej do końca
stycznia każdego roku. Ustala się dwa podstawowe terminy obron: do końca marca,
a w odniesieniu do warunków pkt 2 - do końca czerwca.
5. W przypadkach szczególnych decyzję o dodatkowym terminie obron podejmuje Dyrektor
Instytutu w oparciu o opinię promotora.
§5
Wszystkie prace podlegają weryfikacji antyplagiatowej w związku z wprowadzeniem
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie procedury antyplagiatowej weryfikacji
prac dyplomowych.

ZASADY I KRYTERIA OCENY PRAC DYPLOMOWYCH
§6
1. Prace dyplomowe oceniane są przez Komisję egzaminu dyplomowego w oparciu o ocenę
promotora i recenzenta – wyznaczonych przez Dyrektora Instytutu spośród profesorów lub
wykładowców ze stopniem naukowym oraz ocenę sposobu zaprezentowania pracy podczas
obrony.
2. Opinie promotora i recenzenta są opracowane na odpowiednich formularzach w formie
wydruku komputerowego (Załącznik nr 3).
3. Termin składania opinii ustala się najpóźniej na tydzień przed egzaminem dyplomowym.
§7
Podstawowymi kryteriami oceny prac dyplomowych, stosowanymi w tych opiniach, są:
1) metodyka pracy,
2) układ pracy i jej kompletność,
3) merytoryczna treść pracy,
4) oryginalność pracy,
5) sposób doboru i wykorzystania materiałów źródłowych,
6) formalna poprawność pracy.
§8
Zasadniczymi kryteriami oceny prac dyplomowych, stosowanymi przez Komisję egzaminu
dyplomowego, są:
1) cechy formalne i kompozycyjne projektowanego obiektu, demonstrujące zdolności
dyplomanta do samodzielnego rozwiązywania zadań projektowych z zakresu
architektury i urbanistyki,
2) poprawność rozwiązania funkcjonalnego,
3) zasadność i czytelność przyjętego układu konstrukcyjnego, doboru materiałów
budowlanych i technologii, a także poprawność doboru detali konstrukcyjnych
w ramach przyjętych rozwiązań,
4) zastosowanie rozwiązań ekoenergetycznych.
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§9
Przy ocenie prac dyplomowych stosuje się oceny podane w Regulaminie Studiów PWSZ
w Nysie.

EGZAMIN DYPLOMOWY
§ 10
1. Do egzaminu dyplomowego student przystępuje po spełnieniu wszystkich „Warunków
przystąpienia do obrony pracy dyplomowej (Załącznik nr 1). Obowiązuje strój galowy
i posiadanie dokumentu tożsamości.
2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym lub pisemno-ustnym.
3. Egzamin polega na odpowiedzi na wylosowane pytania: 2 z pytań ogólnych i 1 ze
specjalności (spośród podanych w Załączniku nr 2) oraz na dodatkowe pytania ustne
Komisji egzaminu dyplomowego.
4. W egzaminie dyplomowym uczestniczy 1 student, który po wylosowaniu pytań z pełnej
listy pytań (Załącznik nr 2), ma max. 10 minut na przygotowanie się do odpowiedzi.
5. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja ustala końcową ocenę z egzaminu
dyplomowego.
6. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu dyplomowego student przystępuje do prezentacji
pracy dyplomowej w oparciu o: prezentację w Power Point, plansze, makietę i baner
(ok. 20 min).
7. Obrona pracy dyplomowej rozpoczyna się przedstawieniem oceny pracy studenta przez
promotora, następnie przez recenzenta, opinii członków Komisji egzaminu dyplomowego
oraz zainteresowanych osób, po czym student ustosunkowuje się do zgłoszonych uwag.
8. Przy ustalaniu końcowej oceny pracy dyplomowej oraz przy ocenie odpowiedzi
na pytania, stosuje się oceny określone w Regulaminie studiów PWSZ w Nysie.
9. Ostateczny wynik studiów ustala Komisja egzaminu dyplomowego. Podstawą obliczenia
ostatecznego wyniku studiów są:

średnia ważona ocen za cały tok studiów,

ocena pracy dyplomowej,

końcowa ocena egzaminu dyplomowego.
10. Komisja egzaminu dyplomowego sporządza protokół egzaminu dyplomowego
wg ustalonego dla PWSZ w Nysie wzoru.
§ 11
1. Warunkiem przystąpienia do obrony pracy dyplomowej jest zdanie egzaminu dyplomowego.
2. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z części dotyczącej podanych zagadnień
ze studiów w egzaminie dyplomowym, student zdaje powtórny egzamin.
3. Dla studenta, który uzyskał z egzaminu dyplomowego ocenę niedostateczną, lub nie
przystąpił do tego egzaminu z przyczyn nieusprawiedliwionych, Dyrektor Instytutu
wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.
4. Powtórzenie zajęć dydaktycznych jest odpłatne, zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach
odrębnych
§ 12
1. Ukończenie studiów następuje po zdaniu egzaminu dyplomowego i obronie pracy
dyplomowej z wynikiem co najmniej dostatecznym.
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2. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia,
inżyniera architekta.

ARCHIWIZOWANIE PRAC DYPLOMOWYCH
§ 13
1. Praca dyplomowa stanowi własność PWSZ w Nysie.
2. Prace dyplomowe są archiwizowane w Uczelni w postaci papierowej (w teczce akt
osobowych absolwenta) oraz w wersji elektronicznej.
3. Ponadto prace dyplomowe archiwizowane są w części graficznej oraz w formie makiet
i banera, od daty ostatniej oceny programowej.
4. Archiwizacją (w zakresie wskazanym w pkt 2) zajmuje się opiekun Archiwum Instytutu
Architektury i Urbanistyki.
ZAŁĄCZNIKI
§ 14
Załącznikami do Regulaminu dyplomowania na studiach pierwszego stopnia na kierunku
architektura są:


Załącznik nr 1 Warunki przystąpienia do obrony pracy dyplomowej,



Załącznik nr 2 Zagadnienia do egzaminu dyplomowego,



Załącznik nr 3 Formularz opinii promotora i recenzenta.
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