UCHWAŁA Nr 30/12
RADY WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
z dnia 07 listopada 2012r.
w sprawie tematów i realizacji prac dyplomowych magisterskich
oraz zakresu egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku
BUDOWNICTWO
Wydziału Budownictwa i Architektury
(z uwzględnionymi zmianami 10.12.2014)
Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 25
Statutu Politechniki Świętokrzyskiej, Rada Wydziału Budownictwa i Architektury uchwala,
co następuje:
§1. Temat i zakres pracy dyplomowej magisterskiej

1.

Tematy prac dyplomowych magisterskich jak również promotorów prac dyplomowych
magisterskich ustala Kierownik Katedry, w której prace będą realizowane, a następnie
zatwierdza Dziekan.

2.

Temat pracy dyplomowej magisterskiej powinien być ustalony na rok przed
przewidywanym terminem ukończenia studiów. Student ma swobodę wyboru tematu
pracy dyplomowej magisterskiej, uzgadniając zakres i szczegóły pracy z opiekunem
pracy.

3.

W uzasadnionych przypadkach, w czasie wykonywania pracy dyplomowej magisterskiej,
jej temat może być zmieniony z inicjatywy studenta lub opiekuna.

4.

Promotorem pracy dyplomowej magisterskiej może być nauczyciel akademicki
posiadający co najmniej stopnień naukowy doktora lub, w uzasadnionych przypadkach,
specjalista posiadający udokumentowane doświadczenie praktyczne.

5.

W przypadku gdy promotorem jest pracownik ze stopniem naukowym doktora lub
specjalista z dużym doświadczeniem praktycznym, zaleca się, aby recenzentem był co
najmniej doktor posiadający uprawnienia.

6.

Praca dyplomowa podlega ocenie opiekuna i recenzenta. Recenzenta proponuje opiekun,
a zatwierdza Dziekan.

7.
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i koncepcyjnych umiejętności w zakresie wybranej specjalności dyplomowania.
Praca dyplomowa magisterska powinna zawierać:
− opis stanu wiedzy z danej dziedziny, sporządzony na podstawie analizy dostępnej
literatury w tym literatury obcojęzycznej,
− samodzielne wykonane badania doświadczalne i/lub samodzielnie wykonany
projekt i/lub opracowanie monograficzne,
− wnioski.
8.

Opiekun pracy dyplomowej organizuje przebieg pracy dyplomowej magisterskiej
i zapewnia studentowi warunki do jej wykonania oraz w razie potrzeby ustala konsultanta
z danej specjalności.

9.

Założenia oraz wyniki pracy dyplomowej magisterskiej student przedstawia na
seminarium dyplomowym.

10. Student studiów drugiego stopnia zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową magisterską
do dziekanatu, w formie drukowanej i elektronicznej nie później niż:
− do 31 stycznia – na studiach kończących się w semestrze zimowym,
− do 30 czerwca – na studiach kończących się w semestrze letnim.
§2. Egzamin dyplomowy

1.

Student przystępuje do egzaminu dyplomowego po złożeniu pracy dyplomowej
magisterskiej.

2.

Dziekan Wydziału podaje w czasie pierwszego tygodnia zajęć semestru kończącego
studia, zestaw pytań egzaminacyjnych z zakresu wiedzy dotyczącej właściwego kierunku
i specjalności.

3.

Przedmiotem egzaminu dyplomowego dla studiów II stopnia, obejmującego zestaw 90
pytań, są odpowiednio treści z zakresu:
− specjalność Konstrukcje Budowlane:
1) przedmiotów kierunkowych,
2) konstrukcji betonowych,
3) konstrukcji stalowych,

− specjalność Technologia i Organizacja Budownictwa:
1) przedmiotów kierunkowych,
2) technologii robót budowlanych,
3) organizacji robót budowlanych,
− specjalność Budowa Dróg:
1) przedmiotów kierunkowych,
2) budowy dróg,
3) inżynierii ruchu,
− specjalność Mosty:
1) przedmiotów kierunkowych,
2) konstrukcyjno-technologicznego,
3) remontów i utrzymania mostów.
4.

Opracowanie pytań egzaminacyjnych dla studiów II stopnia dla danego kierunku
i specjalności Dziekan zleca Kierownikom Katedr, w których realizowane są prace
dyplomowe.

5. Skład Komisji Egzaminacyjnej powołuje Dziekan.
6. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzi jako przewodniczący Dziekan/Prodziekan/lub
inny pracownik samodzielny, upoważniony przez Dziekana, oraz co najmniej dwie osoby
spośród: opiekuna pracy dyplomowej, recenzenta oraz nauczyciela akademickiego
prowadzącego zajęcia na kierunku budownictwo. Zaleca się, aby w skład Komisji
Egzaminacyjnej wchodził również przedstawiciel środowisk opiniotwórczych.
7.

Egzamin dyplomowy student składa przed Komisją Egzaminacyjną w terminie
wyznaczonym przez Dziekana w przeciągu miesiąca od spełnienia warunków
dopuszczających do egzaminu dyplomowego.

§3. Szczegółowe warunki realizacji prac dyplomowych oraz przebiegu egzaminu
dyplomowego określa Regulamin Studiów w Politechnice Świętokrzyskiej.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

