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Podstawa prawna: 

 Zarządzenie nr 26 Rektora ZUT z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie Procedury procesu 

dyplomowania w ZUT w Szczecinie. 

 Procedura dyplomowania dotycząca uzyskiwania dyplomów ukończenia inżynierskich studiów 

stacjonarnych I stopnia na kierunku architektura. 

 Procedura dyplomowania dotycząca uzyskiwania dyplomów ukończenia magisterskich studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku architektura. 

 Procedura dyplomowania dotycząca uzyskiwania dyplomów ukończenia inżynierskich studiów 

stacjonarnych I stopnia na kierunku Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia. 

 Procedura dyplomowania w zakresie uzyskania dyplomu ukończenia studiów stacjonarnych II 

stopnia (magisterskie). Kierunek kształcenia Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia.  

 

I. Cel i zakres procedury  

Celem weryfikacji prac dyplomowych jest stałe doskonalenie jakości kształcenia studentów na 

Wydziale Architektury.  

II. Sposób postępowania  

1. Weryfikacja prac dyplomowych obronionych w danym roku akademickim jest dokonywana 

raz w roku przez członków Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

2. Weryfikacji podlegają losowo wybrane prace dyplomowe obronione w poprzednim roku 

akademickim, co najmniej dwie dla każdego kierunku i poziomu studiów. 

3. Ocena prac dyplomowych przeprowadzana jest zgodnie z formularzem (Załącznik nr 1 do 

niniejszej procedury) pod kątem zgodności tematu i treści z wymogami stawianymi pracom 

dyplomowym na danym kierunku i poziomie kształcenia oraz spełnienia wymogów 

formalnych w tym zakresiwe.  

4. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia przekazuje wnioski z weryfikacji prac 

dyplomowych Komisji Programowej oraz Dziekanowi WA.  



Załącznik nr 1. 

Weryfikacja pracy dyplomowej 

Kierunek studiów, stopień i 

forma 
 

Nr albumu 
Tytuł pracy 

dyplomowej 

Data 

obrony 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy, 

imię i 

nazwisko 

opiekuna 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy, 

imię i 

nazwisko 

recenzenta 

Ocena 

pracy 

Ocena 

egzaminu 

dyplomowego 

Ocena na 

dyplomie 

        

 

Kryteria oceny formalnej  Ocena (TAK/NIE/ 

CZĘŚCIOWO) 

Krótkie uzasadnienie 

1. Czy temat pracy odpowiada 

tematyce dyplomowania na danym 

kierunku studiów? 

 

  

 

2. Czy część pisemna pracy zawiera 

elementy wymagane dla pracy 

dyplomowej i jest zgodna z 

wymogami dyplomowania na 

danym kierunku i stopniu? 

  

2. Czy część graficzna pracy zawiera 

elementy wymagane dla pracy 

dyplomowej i jest zgodna z 

wymogami dyplomowania na 

danym kierunku i stopniu? 

  

 

Dodatkowe uwagi: 

 


