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  PROCEDURA DYPLOMOWANIA 

dotycząca uzyskiwania dyplomów ukończenia inżynierskich studiów 
stacjonarnych I stopnia na kierunku projektowanie architektury wnętrz i 

otoczenia 

Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021 

I. Tryb formułowania, przydzielania i zatwierdzania tematów oraz 
sposobu przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej na kierunku 
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia: 
 

1. Dyplom na kierunku projektowanie architektury wnętrz i otoczenia na 
studiach I stopnia ma charakter opracowania projektowego, 
technologicznego i artystycznego. 

2. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w formie pisemnej i 
graficznej w 3 egzemplarzach, oraz w formie elektronicznej na płytach 
CD/DVD o przedłużonej trwałości. 

3. Pracę dyplomową na studiach I stopnia student wykonuje pod opieką 
nauczyciela akademickiego, co najmniej ze stopniem naukowym 
doktora (z wyłączeniem wypadków określonych w Regulaminie 
studiów). 

4. Tematykę prac dyplomowych zgłaszają uprawnieni nauczyciele 
akademiccy. 

5. Kierownik jednostki dyplomującej w swoim zakresie prowadzi 
zestawienie proponowanej tematyki i tematów prac dyplomowych, wraz 
z nazwiskami opiekunów i podejmujących je studentów. 

6. Tematykę prac dyplomowych, zatwierdzoną przez Radę Programową 
kierunku, upublicznia się na tablicach ogłoszeń właściwych jednostek 
naukowo-dydaktycznych nie później niż 6 miesięcy przed 
rozpoczęciem semestru dyplomowego. 

7. Prodziekan ds. kształcenia informuje studentów o możliwości wyboru 
opiekuna i tematu pracy dyplomowej nie później niż 12 miesięcy przed 
rozpoczęciem semestru dyplomowego. 

8. Temat pracy dyplomowej wydaje się studentowi nie później niż 10 
miesięcy przed terminem złożenia pracy dyplomowej. 

9. Przed upływem pierwszego miesiąca semestru dyplomowego 
kierownik jednostki dyplomującej przedstawia prodziekanowi ds. 
kształcenia listę opiekunów prac dyplomowych oraz dyplomantów i 
tematów prac dyplomowych. 

10. Roczny limit prac dyplomowych na studiach stacjonarnych I stopnia 
(SI) dla jednego opiekuna pracy dyplomowej wynosi 5, jednak łącznie z 
dyplomami magisterskimi nie może przekraczać 8-miu prac. 



11. W wyjątkowych wypadkach prodziekan ds. kształcenia, na pisemny 
wniosek kierownika jednostki dyplomującej, może wyrazić zgodę na 
podwyższenie rocznego limitu prac dyplomowych dla opiekuna pracy 
dyplomowej; może również określić dodatkowe warunki w tym 
zakresie. 

12. W wypadku udokumentowanych zdarzeń losowych lub innych 
szczególnych okoliczności student lub opiekun pracy dyplomowej 
mogą złożyć pisemną rezygnację odpowiednio z wykonania pracy 
dyplomowej lub opiekuństwa nad pracą dyplomową. Rezygnację wraz 
uzasadnieniem należy złożyć do prodziekana ds. kształcenia. W 
wypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku studenta prodziekan ds. 
kształcenia wskazuje studentowi inny zakres tematyczny. W wypadku 
pozytywnego rozpatrzenia wniosku opiekuna pracy prodziekan ds. 
nauczania wskazuje studentowi innego opiekuna pracy dyplomowej 
oraz wyznacza nowy termin złożenia pracy dyplomowej (zgodnie z 
zapisami zawartymi w Regulaminie Studiów). 

 

II. Warunki, jakim powinna odpowiadać praca dyplomowa inżynierska 
na studiach stacjonarnych I stopnia (SI) na kierunku projektowanie 
architektury wnętrz i otoczenia1: 

1. Wymagania dotyczące formy pracy dyplomowej inżynierskiej, 
odpowiadają projektowi wykonawczemu architektury wnętrz. 

a) W pracy dyplomowej inżynierskiej należy na stronie tytułowej zamieścić: 
logo Uczelni, logo Wydziału, imię i nazwisko dyplomanta, kierunek i 
formę studiów, tematykę i temat pracy w języku polskim i angielskim; 
tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko opiekuna pracy; nazwę jednostki 
dyplomującej; daty: wydania tematu i złożenia pracy dyplomowej (wg 
ogólnego wzoru z Zarządzenia JM Rektora nr 44). 

b) W pracy dyplomowej inżynierskiej po stronie tytułowej należy zamieścić: 

 spis treści (stronę ze spisem treści należy oznaczyć numerem 2), 

 oryginał tematu pracy dyplomowej inżynierskiej,  

 własnoręcznie podpisane oświadczenie dyplomanta 
stwierdzające oryginalność pracy dyplomowej inżynierskiej, a w 
szczególności nieprzypisanie sobie autorstwa istotnego 
fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia 
naukowego; jeśli praca dyplomowa inżynierskiej jest kontynuacją 
projektu semestralnego wykonanego pod kierunkiem nauczyciela 
innego niż promotor, wymagana jest jego zgoda, 

                                                             
1 warunki te pozostają w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 wraz z 
późniejszymi zmianami); 
 



 jednostronicowe streszczenie (ogólny opis rozwiązania 
projektowego stanowiącego przedmiot pracy dyplomowej 
inżynierskiej, zatytułowany: STRESZCZENIE). 

 bezpośrednio pod STRESZCZENIEM mają się znaleźć SŁOWA 

KLUCZOWE, w liczbie min. pięciu. 

 

c) Na rysunkach wchodzących w skład pracy dyplomowej inżynierskiej 
należy umieścić metrykę zawierającą:  

 temat pracy dyplomowej inżynierskiej,  

 skalę i numer rysunku, 

 imię i nazwisko dyplomanta  

 tytuł/stopień naukowy oraz imię i nazwisko opiekuna pracy 
dyplomowej, 

 datę i podpisy (dyplomanta i opiekuna pracy dyplomowej). 

 

d) Wszystkie strony i arkusze stanowiące części pracy dyplomowej 
inżynierskiej oraz załączniki powinny być opatrzone numeracją zgodną 
ze spisem zawartości pracy dyplomowej. 

e) Pracę dyplomową inżynierską należy sporządzić w czytelnej technice 
graficznej na dwóch planszach o formacie 100 x 70 cm (w układzie 
poziomym) w jednym egzemplarzu oraz w formie zwartej w 3 
egzemplarzach o formacie A3 (w układzie poziomym) i oprawić w 
twarde okładki, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie pracy 
dyplomowej. 

f) W pracy dyplomowej inżynierskiej, stosownie do zakresu, należy 
zawrzeć projekt wykonawczy architektury wnętrza w powiązaniu z 
otoczeniem. 

g) Pracę dyplomową inżynierską należy zapisać w wersji elektronicznej na 
płycie DVD i dołączyć do każdego z egzemplarzy pracy dyplomowej 
inżynierskiej  

h) Pracę dyplomową należy opracować w języku polskim, stosując zasady 
wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w 
Polskich Normach lub inne, objaśnione w legendzie. 

i) Praca dyplomowa inżynierska może być złożona, prezentowana i 
dyskutowana w języku obcym pod warunkiem, że język ten nie będzie 
utrudniać komunikacji między członkami komisji egzaminacyjnej a 
studentem. W powyższym wypadku temat pracy dyplomowej wydany 
przez jednostkę dyplomującą powinien zawierać tłumaczenie na język 
polski. Natomiast bezpośrednio za częścią opisową pracy dyplomowej 



powinno znaleźć się pięciostronicowe streszczenie w języku polskim 
zawierające ogólny opis rozwiązania projektowego (zgodne z zasadami 
edytorskimi zawartymi w Uchwale Rady Wydziału w sprawie warunków 
jakim powinna odpowiadać praca dyplomowa na studiach stacjonarnych 
I stopnia (SI) na kierunku architektura WA ZUT Szczecin). 

2. Część graficzną pracy dyplomowej inżynierskiej w zakresie projektu 
otoczenia należy sporządzić na odpowiednim podkładzie (mapa 
geodezyjna, rzut przestrzeni otaczającej projektowane wnętrze itp.) 

a) Część opisowa projektu otoczenia powinna określać:  

 przedmiot projektu, a w wypadku zamierzenia obejmującego 
więcej niż jeden obiekt – zakres  całego zamierzenia, 

 stosowne analizy jeśli praca dyplomowa nie stanowi 
kontynuacji/rozwinięcia opracowania projektowego 
zrealizowanego w poprzednich semestrach,  istniejący stan 
zagospodarowania otoczenia z omówieniem przewidywanych w 
nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek, 

 projektowane zagospodarowanie otoczenia, 

 zestawienie powierzchni poszczególnych części otoczenia, 

 dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest 
projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków 
oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, informację o 
charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia, inne 
konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego. 

b) Część rysunkowa projektu zagospodarowania otoczenia powinna 
określać: 

 orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich 
terenów i stron świata, 

 granice działki budowlanej lub terenu; usytuowanie, obrys i układ 
istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, z 
oznaczeniem wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji, 
charakterystycznych rzędnych, wymiarów i wzajemnych 
odległości obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz 
ich przeznaczenia, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy 
terenów sąsiednich; układ komunikacji wewnętrznej 
przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej 
komunikacji zewnętrznej wraz z dojazdami, parkingami, placami i 
chodnikami, 



 ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w odniesieniu do 
stanu istniejącego, a w razie potrzeby charakterystyczne 
przekroje pionowe terenu, 

 układ i specyfikację projektowanej zieleni wysokiej i niskiej oraz 
podlegającej adaptacji lub likwidacji. 

Dane mogą być zamieszczone na dodatkowych rysunkach, jeżeli 
poprawi to czytelność projektu zagospodarowania otoczenia. Projekt 
otoczenia powinien być sporządzony na podkładzie w skali 
dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia i 
zapewniającej jego czytelność. 

 

3. Projekt wykonawczy architektury wnętrza powinien zawierać zwięzły 
opis techniczny (zamieszczony przed częścią rysunkową) oraz część 
rysunkową. 

a) Opis techniczny powinien określać: 

 przeznaczenie i program użytkowy wnętrza oraz, w zależności od 
rodzaju wnętrza, jego charakterystyczne parametry techniczne: 
kubaturę, zestawienie powierzchni, wymiarowanie, 

 formę architektoniczną wnętrza, sposób jego dostosowania do 
otoczenia, 

 rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych 
elementów projektu, 

 sposób dostosowania do użytkowania przez osoby 
niepełnosprawne, a w szczególności poruszających się na wózku 
inwalidzkim, 

 w odniesieniu do obiektu usługowego, produkcyjnego lub 
technicznego – podstawowe  dane technologiczne i wynikające z 
tego rozwiązania projektowe, 

 umiejscowienie zasadniczych elementów wyposażenia 
budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie wnętrza 
zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności instalacji i 
urządzeń budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji 
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, 
chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, 

 warunki ochrony przeciwpożarowej. 

b) Część rysunkowa powinna przedstawiać co najmniej: 

 ogólny plan wnętrza definiujący jego ideę, formę i przeznaczenie, 



 rozwinięcia ścian w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy 
architektonicznej projektu wnętrza, z graficznym i opisowym 
określeniem na rysunku dobranych materiałów budowlanych i 
kolorystyki, 

 rzuty podłóg (posadzek), 

 rzuty sufitów, 

 charakterystyczne detale i przekroje, 

 wymiarowanie, 

 rozmieszczenie instalacji elektrycznej, wentylacji i urządzeń 
sanitarnych, 

 specyfikację materiałów i urządzeń, 

 kolorystykę, 

 wizualizacje, grafikę, liternictwo, szkice odręczne, schematy itp. 

c) Część rysunkowa powinna być zaopatrzona w niezbędne oznaczenia 
graficzne i wyjaśnienia opisowe umożliwiające jednoznaczne 
odczytanie projektu. 

d) Część rysunkowa projektu przebudowy wnętrza powinna wyróżniać 
graficznie stan istniejący. 

e) Część rysunkowa projektu powinna być sporządzona w skali 
dostosowanej do specyfiki i charakteru wnętrza oraz stopnia 
dokładności oznaczeń graficznych na rysunkach, jednak nie mniejszej 
niż: 

 1:100 / 1:200 dla projektu koncepcyjnego ilustrującego 
powiązanie wnętrza z jego otoczeniem, 

 1 :50 / 1:100 dla projektu wykonawczego architektury wnętrz, 
 1:20, 1:10 i 1:5 dla detali. 

 

4. Pozostałe zasady opracowania pracy dyplomowej. 

a) Opiekun pracy dyplomowej zatwierdza materiał wyjściowy zawierający: 
inspiracje, analizę uwarunkowań, lokalizację, ogólną dyspozycję 
funkcjonalną i przestrzenną, schemat technologii itp., jako podstawę do 
opracowania pracy dyplomowej inżynierskiej. 



b) Opiekun pracy dyplomowej określa zakres rozwiązań technicznych i 
technologicznych w pracy dyplomowej (rozwiązania konstrukcyjne, 
instalacyjne itd.). 

c) Obszar projektu zagospodarowania otoczenia nie może przekraczać 
2000 rn2  

d) Należy wykonać roboczą makietę projektu wnętrza. Sposób jej wykonania 
i zakres określa opiekun pracy dyplomowej. 

e) Warunki edytorskie i redakcyjne pracy dyplomowej: 

 

 część opisowa projektu zagospodarowania otoczenia – od 3 do 5 
stron wydruku komputerowego (bez zestawień tabelarycznych), 

 opis techniczny projektu wykonawczego architektury wnętrza – 
od 10 do 20 stron wydruku komputerowego (bez zestawień 
tabelarycznych), 

 część rysunkowa — plansze w formacie A3 w liczbie potrzebnej 
do zilustrowania projektu architektury wnętrz + pomniejszone do 
formatu A3 dwie plansze prezentacyjne w formacie 100 x70 cm. 

 płytę DVD (3 egz.) o przedłużonej trwałości zawierającą: opis do 
projektu oraz jednostronicowe streszczenie w języku polskim i 
angielskim, w formacie doc/docx i pdf (w folderze pod nazwą: 
Opis), rysunki techniczne i wizualizacje w formacie jpg o 
rozdzielczości 300 dpi i pdf (w folderze pod nazwą: Rysunki), 5 
wybranych wizualizacji zapisanych jako pojedyncze obrazy w 
formacie jpg o rozdzielczości 300 dpi i pdf (w folderze pod 
nazwą: Wizualizacje) oraz prezentacja multimedialna PowerPoint 
i pdf. 

III. Procedura antyplagiatowa i ustalenia końcowe 

1. Gotową część opisową, zapisaną w pliku o odpowiednim rozszerzeniu i 
rozmiarze, student wgrywa do systemu e-dziekanat przed złożeniem 
pracy. Opiekun/promotor generuje i podpisuje ogólny raport ze 
sprawdzenia części opisowej dyplomu w JSA. Raport dołącza do 
wniosku o dopuszczenie do obrony pracy dyplomowej. Szczegóły 
procedury antyplagiatowej reguluje uchwała RW WA (d. WBiA) nr 
100/2018/2019 z 21 marca 2019 r. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze, obowiązują 
ustalenia Regulaminu Studiów na ZUT w Szczecinie, oraz zarządzenie 
JM Rektora nr 8 z dn. 31 stycznia 2019 r. 

 


