ZASADY DYPLOMOWANIA
NA WYDZIALE MECHANICZNYM PŁ
zatwierdzony przez
Radę Wydziału Mechanicznego
w dniu 19 października 2012

Niniejszy dokument stanowi rozwinięcie i uzupełnienie treści zawartych w Ustawie z
dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późniejszymi zmianami,
Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w
sprawie dokumentacji przebiegu studiów oraz w Regulaminie studiów w Politechnice
Łódzkiej z dnia 27 kwietnia 2011r.
Dokument ten określa wymagania dotyczące realizacji prac dyplomowych na studiach
pierwszego i drugiego stopnia oraz zawiera dwie następujące procedury:
- procedura zgłaszania i wyboru tematu dyplomowego (zał.4);
- procedura dyplomowania (zał.8);
§1
1. Praca dyplomowa jest najważniejszą samodzielną pracą studenta, kończącą cykl
kształcenia na danym poziomie. Praca dyplomowa stanowi samodzielne, pisemne
opracowanie, nad realizacją którego opiekę sprawuje kierujący pracą dyplomową.
2. Za zapewnienie właściwej jakości procesu dyplomowania odpowiada Dziekan, szczególnie
w zakresie kompetencji merytorycznych osób kierujących pracą dyplomową oraz związku
tematu i zakresu pracy z kierunkiem studiów i poziomem kształcenia.
3. Opiekę nad studentem w trakcie realizacji pracy dyplomowej sprawuje kierujący pracą
(ewentualnie wraz z dodatkowym opiekunem), który odpowiada za merytoryczną i
formalną poprawność pracy.
4. Wymagania merytoryczne stawiane pracom dyplomowym określono w załączniku 1.
5. Jedynym wymaganiem formalnym dotyczącym pracy dyplomowej jest odpowiednio
przygotowana strona tytułowa pracy. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej
inżynierskiej i magisterskiej przedstawia odpowiednio załączniki 2 i 3.

§ 2.
1. Dokładny sposób zgłaszania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych na studiach I i II
stopnia oraz ich wybierania przez studentów określa „Procedura zgłaszania, wyboru i
wydawania tematu pracy dyplomowej” - załącznik 4
2. Zmiana kierującego pracą dyplomową lub tematu pracy w trakcie trwania semestru
dyplomowego możliwe jest tylko za zgodą Dziekana na pisemną prośbę Studenta lub

kierującego pracą. W przypadku zmiany kierującego pracą podanie musi być
zaopiniowane przez obecnego i przyszłego kierującego pracą dyplomową. W przypadku
zmiany tematu pracy podanie musi być zaopiniowane przez kierującego pracą.
3. Student, który nie dokona wyboru tematu pracy dyplomowej przed rozpoczęciem semestru
dyplomowego, zostanie przypisany do tematu wskazanego przez Dziekana w pierwszym
tygodniu zajęć semestru dyplomowego. Powyższe nie dotyczy studentów realizujących za
zgodą Dziekana pracę dyplomową na innej uczelni.
4. Student może wykonywać pracę dyplomową na innym wydziale - za zgodą dziekanów obu
wydziałów.
5. Praca dyplomowa może być wykonywana za zgodą Dziekana poza Politechniką Łódzką, w
tym w innej uczelni polskiej lub zagranicznej, ośrodku naukowym polskim lub
zagranicznym, firmie komercyjnej lub innej organizacji zewnętrznej.
6. Temat pracy dyplomowej wykonywanej poza Politechniką Łódzką powinien uzyskać
akceptację Dziekana, po zasięgnięciu opinii opiekuna pracy ze strony PŁ lub opiekuna
kierunku.
7. Praca dyplomowa może być napisana w języku obcym.
8. Praca dyplomowa, jak również jej obrona, może zostać objęta klauzulą poufności na
wniosek Dziekana, opiekuna kierunku lub kierującego pracą. Dla prac oraz obron prac
objętych klauzulą poufności dyplomant, kierujący pracą, recenzent oraz przewodniczący
oraz członkowie Komisji Egzaminu Dyplomowego podpisuje oświadczenie (załącznik 4).

§ 3.
1. Student, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od uzyskania kompletu punktów
wynikających z programu studiów, składa w dziekanacie podanie o dopuszczenie do
egzaminu dyplomowego wraz z pracą dyplomową i kompletem wymaganych
dokumentów (zgodnie z załącznikiem 6)
2. Na pisemny wniosek (załącznik 7) kierującego pracą dyplomową zawiera się ze
studentem umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych (załącznik 5 do
Zarządzenia Nr 7/2011 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 18 kwietnia 2011 roku)
3. Szczegółowy sposób postępowania od momentu złożenia dokumentów, o których mowa
w pkt. 1. do egzaminu dyplomowego określa „Procedura dyplomowania” - załącznik 8
4. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności złożonej pracy, student nie jest
dopuszczony do egzaminu dyplomowego, a Dziekan zawiadamia Rektora PŁ o
podejrzeniu popełnieniu przestępstwa.

§ 5.
1. Egzamin odbywa się przed komisją, w składzie określonym przez §33 pkt.2 Regulamin
Studiów w Politechnice Łódzkiej. Przewodniczącymi komisji egzaminów dyplomowych
są powołani przez Dziekana opiekunowie kierunków.
2. Egzaminy dyplomowe odbywają się co najmniej raz w miesiącu z wyłączeniem okresu od
15 lipca do 31 sierpnia, a ich terminy na dany semestr ogłaszane są przez opiekuna
kierunku przed rozpoczęciem danego semestru. Termin egzaminu może być na wniosek
studenta, za zgodą Dziekana wyznaczony w trybie indywidualnym.
3. Egzamin dyplomowy organizuje przewodniczący egzaminu dyplomowego w najbliższym
możliwym terminie wynikającym z „Procedura dyplomowania”.
4. Egzamin dyplomowy obejmuje dwie części:
- prezentację pracy przez dyplomanta, odpowiedzi na pytania, dyskusję
- egzamin sprawdzający osiągnięcie założonych efektów kształcenia dla danego
programu.
Sposób oceny określa §34 Regulaminu Studiów.
5. Po zakończeniu egzaminu sekretarz Komisji Egzaminu Dyplomowego przekazuje do
dziekanatu następujące dokumenty:
- protokół z egzaminu dyplomowego (załącznik 13)
- opinię o pracy dyplomowej sporządzoną przez kierującego pracą oraz recenzję
sporządzoną przez recenzenta.
- legitymację studencką dyplomanta (dotyczy wyłącznie absolwentów studiów II stopnia)

§ 6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami lub regulaminem studiów decyzję
podejmuje Dziekan.

Załączniki:
1. Wymagania merytoryczne stawiane pracom dyplomowym
2. Wzór strony tytułowej inżynierskiej pracy dyplomowej
3. Wzór strony tytułowej magisterskiej pracy dyplomowej
4. Procedura zgłaszania, wyboru i wydawania tematu pracy dyplomowej
5. Charakterystyka tematu pracy dyplomowej
6. Dokumenty wymagane do wszczęcia procedury dyplomowania
7. Wniosek kierującego pracą o zawarcie umowy o przeniesienie autorskich praw
majątkowych
8. Procedura dyplomowania
9. Oświadczenie o objęciu pracy dyplomowej/egzaminu dyplomowego klauzulą poufności
10. Oświadczenie o samodzielności wykonania pracy
11. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z przedstawionym
wydrukiem komputerowym
12. Opinia kierującego pracą
13. Zlecenie recenzji
14. Recenzja
15. Protokół egzaminacyjny
16. Informacja o modyfikacji tematu i/lub zakresu pracy dyplomowej
Od 1 czerwca 2009 roku student w celu wygenerowania podania loguje się na stronie
www.absolwenci.p.lodz.pl i z tego systemu generuje podanie o dopuszczenie do egzaminu
dyplomowego oraz formularz deklaracji o wyrażeniu/lub nie wyrażeniu zgody na udział
w badaniach losów zawodowych absolwentów naszej Uczelni.

