Załącznik nr 1
do Regulaminu dyplomowania na studiach pierwszego stopnia na kierunku architektura

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ
Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej jest:
1. Uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych
w programie studiów.
2. Złożenie wszystkich egzaminów przewidzianych programem studiów.
3. Uzyskanie łącznej liczby 242 punktów ECTS, określonych dla studiów I stopnia.
4. Uzyskanie ocen co najmniej dostatecznych z pracy dyplomowej. Jeśli jedna z ocen pracy
dyplomowej jest niedostateczna, o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego postanawia Dziekan wydziału, który zasięga opinii dodatkowego recenzenta.
5. Pozytywna ocena pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.
6. Złożenie w dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych 3 egzemplarzy pracy dyplomowej:
• 1 egzemplarz archiwalny pracy dyplomowej – praca musi być zatwierdzona przez promotora, wydrukowana dwustronnie (czcionka Times New Roman, 12 pkt), odstęp pojedynczy, oprawiona w miękką okładkę, klejona, z płaskim grzbietem,
• 2 egzemplarze pracy dyplomowej do rejestracji, które następnie wraz z drukami oceny
pracy dostarcza się promotorowi i recenzentowi, prace te mają być wydrukowane jednostronnie i oprawione w twardą okładkę,
• pracę należy dostarczyć również w wersji elektronicznej z opisem zawierającym imię
i nazwisko dyplomanta oraz tytuł pracy dyplomowej (część opisowa w formacie DOC,
graficzna w formacie TIFF lub JPG oraz całość zapisana dodatkowo w formacie PDF),
• część rysunkową pracy dyplomowej, wykonaną w technice trwałej na usztywnionych
planszach formatu 70×100 cm (min. 6 plansz), należy złożyć u promotora pracy (praca
powinna być złożona w teczce).
7. Dostarczenie do dziekanatu Wydziału Nauk Technicznych:
a. oświadczenia o prawach autorskich − oświadczenie to powinno stanowić ostatnią stronę
każdej z wersji papierowej pracy dyplomowej i własnoręcznie podpisane (druk znajduje
się na stronie internetowej Uczelni),
b. karty zobowiązań studenta,
c. 4 fotografii o wymiarach 4,5x6,5 cm (bez nakrycia głowy),
8. Celem zamieszczenia prac na stronie internetowej wskazane jest zapisywanie projektów
w formacie TIFF w rozdzielczości minimum 300 dpi dla formatu 100×70 cm.

