
  

 

 

 

 

Uchwała  nr 25/2014/2015 

Rady Wydziału Budownictwa i Architektury 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie 

z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

 
w sprawie: wprowadzenia zmian w treści zapisów w Załącznikach nr 1.1.  oraz nr 2.1. 

do Uchwały Rady WBiA nr 34/2012/13 z dn. 03.07.2013 r. 

dotyczącej trybu oraz terminów formułowania, zatwierdzania i przydzielania 

tematów prac dyplomowych na kierunkach Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska 

 

 

Działając na podstawie § 24, ust. 2 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie Rada Wydziału Budownictwa i Architektury 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wprowadza zmiany 

treści zapisów w Załącznikach nr 1.1.  oraz nr 2.1. do Uchwały nr 34/2012/2013 Rady 

Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie z dnia 3 lipca 2013 r. dotyczącej trybu oraz terminów 

formułowania, zatwierdzania i przydzielania tematów prac dyplomowych na kierunkach 

Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska: 
  
 

§. 1 

 

W Załączniku nr 1.1. do uchwały RW WBiA nr 34/2012/13 z dn. 03.07.2013 r., zapis 

występujący w  §1. pkt .11. Tryb oraz terminy formułowania, zatwierdzania i przydzielania 

tematów prac dyplomowych w brzmieniu:  

„Ogranicza się do 8 liczbę prac dyplomowych prowadzonych równolegle w semestrze przez 

nauczyciela akademickiego z zastrzeżeniem, że maksymalnie 2 z wydanych tematów może być 

realizowane przez zespół dwuosobowy. W przypadku prac badawczych - wymagających ze 

względów technicznych udziału dwóch osób - opiekun w semestrze może rozliczyć nie więcej 

niż 4 prace zespołowe. Ograniczenie nie obejmuje rozliczenia prac bronionych z opóźnieniem.” 
 

zastępuje się zapisem: 
 

Ogranicza się do co najwyżej 8 liczbę prac dyplomowych prowadzonych równolegle                       

w semestrze przez nauczyciela akademickiego z zastrzeżeniem, że maksymalnie dwa                      

z wydanych tematów mogą być realizowane przez zespół dwuosobowy. Całkowita liczba 

dyplomantów nie może przekroczyć 10 w jednym semestrze. W przypadku prac 

badawczych wymagających ze względów technicznych udziału dwóch osób, opiekun może 

rozliczyć w semestrze nie więcej niż 4 prace zespołowe z zachowaniem górnego 

ograniczenia liczby dyplomantów do 10. Ograniczenie nie obejmuje rozliczenia prac 

bronionych z opóźnieniem, o ile opóźnione prace stanowią kontynuację tematów 

wydanych i realizowanych w poprzednim roku. 

 
 

§. 2 

 

W Załączniku nr 2.1. do uchwały RW WBiA nr 34/2012/13 z dn. 03.07.2013 r.: 
 

 w § 7 Kierunek Inżynieria Środowiska - część ustna egzaminu dyplomowego,  

     zapis w pkt. 2. w brzmieniu:  

„Zgodnie z § 5 student losuje każdorazowo pytania/zagadnienia z właściwego                           

dla poziomu kształcenia i specjalności zestawu 30 pytań/zagadnień.” 
 



  

 

 

 

 

 

 

zastępuje się zapisem: 
 

Zgodnie z § 5 student losuje każdorazowo pytania/zagadnienia z właściwego                     

dla poziomu kształcenia i specjalności (OiW lub WiK) zestawu 30 

pytań/zagadnień. 

 

 w § 8 Zagadnienia/pytania na część ustną egzaminu dyplomowego, zapis w pkt. 3. 

     w brzmieniu:  

„Na kierunku Inżynieria Środowiska z listy zgłoszonych przez jednostki pytań 

członkowie komisji programowej wybierają nie mniej niż 30 pytań dla danej 

specjalności i poziomu dyplomowania.” 
 

zastępuje się zapisem: 
 

Na kierunku Inżynieria Środowiska z listy zgłoszonych przez jednostki pytań 

członkowie komisji programowej wybierają nie mniej niż 30 pytań dla danej 

specjalności (OiW lub WiK) i poziomu dyplomowania. 

 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

D  Z  I  E  K  A  N 
Wydziału Budownictwa i Architektury 

 

 

dr hab. inż. Maria Kaszyńska 
profesor nadzwyczajny 


