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I. PRACA DYPLOMOWA 

1. Student wybiera temat pracy dyplomowej nie później niż rok przed datą 

planowanego egzaminu dyplomowego. Temat jest wybierany przez studenta z listy 

tematów zaproponowanych przez katedry dyplomujące, zatwierdzonej przez 

Dziekana Wydziału. Kolejność dokonywania wyboru określana jest na podstawie 

średniej ocen z ostatniego, rozliczonego semestru studiów. 

Student może również zaproponować temat pracy dyplomowej, musi być on jednak 

uzgodniony z potencjalnym przyszłym promotorem i dopisany do listy tematów.   

Potwierdzeniem wyboru tematu przez studenta jest Karta pracy dyplomowej 

(Załącznik 1). 

2. Student składa promotorowi pracę dyplomową, napisaną zgodnie z „Zasadami 

pisania prac dyplomowych na Wydziale Mechanicznym UMG” („Zasady”), w formie 

papierowej i elektronicznej.  

3. Promotor przedkłada pracę dyplomową (w wersji papierowej) do sprawdzenia 

zgodności z „Zasadami” przez Komisję ds. weryfikacji poprawności 

redakcyjnej prac dyplomowych WM (Komisja). Komisja dokonuje oceny 

zgodności w terminie do 7 dni od przedłożenia pracy. 

4. Prace niespełniające wymagań określonych w „Zasadach” będą zwracane do 

korekty i następnie ponowie weryfikowane. 

5. Po pozytywnej weryfikacji przez Komisję, Dziekan bezzwłocznie akceptuje pracę 

dyplomową do dalszego procedowania (adnotacja na stronie tytułowej).  

6. Promotor, po akceptacji pracy przez Dziekana, sprawdza ją z wykorzystaniem 

Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) współpracującego z 

ogólnopolskim repozytorium prac dyplomowych. Przyjęcie i dopuszczenie pracy do 

obrony, promotor poświadcza podpisem na stronie tytułowej pracy i w raporcie z 

badania w JSA.  

Zaleca się aby do obrony dopuszczać prace nieprzekraczające progu 35% 

powtórzeń. 

Promotor zamieszcza w pracy (ostatnia strona) podpisane oświadczenie o 

następującej treści: 

„Oświadczam, że załączona elektroniczna wersja pracy dyplomowej, została 

sporządzona w formacie pdf i jest identyczna z wersją papierową.”   

7. Pracę dyplomową oceniają promotor i wyznaczony przez Dziekana 

recenzent. Ocena dokonywana jest na formularzu Oceny pracy dyplomowej, 

wystawionym przez katedrę (Załącznik 2).  

W przypadku uzyskania od recenzenta negatywnej oceny pracy dyplomowej 

Dziekan wyznacza drugiego recenzenta.  

8. W celu ustalenia terminu egzaminu dyplomowego, promotor lub student składa 

w dziekanacie: 



A. pracę dyplomową w wersji papierowej, podpisaną, w miękkiej oprawie, 

dwustronnie wydrukowaną; 

B. pracę dyplomową w wersji elektronicznej, na płycie CD/DVD, zapisaną w 

formacie pdf pod nazwą Nazwisko_Imię dyplomanta. Płyta powinna być 

podpisana (nazwisko, imię, numer albumu dyplomanta) i wklejona na końcu 

wersji papierowej pracy (końcowa okładka).  

C. raport z badania w JSA; 

D. formularze oceny pracy dyplomowej promotora i recenzenta. 

Praca dyplomowa powinna być złożona w dziekanacie, w terminie do 3 miesięcy 

od daty zakończenia zajęć dydaktycznych. W przypadkach szczególnych, 

student może złożyć do Dziekana Wydziału wniosek o zmianę tego terminu. 

Wniosek powinien zawierać opinię promotora.   

9. Student, co najmniej 7 dni przed egzaminem dyplomowym, jest zobowiązany złożyć 

w dziekanacie:  

- fiszkę bibliograficzną (Załącznik 3) w 2 egzemplarzach; 

- wypełnioną kartę obiegową (Załącznik 4 lub 5); 

- podanie do Dziekana Wydziału Mechanicznego z prośbą o wydanie odpisu 

dyplomu w języku angielskim, jeżeli dotyczy (wzór podania na stronie 

internetowej WM). 

- udokumentowane informacje o osiągnięciach w trakcie studiów, dotyczące 

działalności w kołach naukowych, otrzymanych nagrodach itp. 

 

Inne kwestie związane z pracą dyplomową szczegółowo opisane są w rozdz. XV. 

Praca dyplomowa Regulaminu studiów w Uniwersytecie Morskim w Gdyni. 

 

 

II. EGZAMIN DYPLOMOWY 

1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie 

wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz uzyskanie 

wymaganej w programie studiów liczby punktów ECTS, uzyskanie pozytywnej 

oceny z pracy dyplomowej oraz uregulowanie wszystkich, w tym finansowych, 

zobowiązań wobec uczelni.  

2. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym miesiąca 

od daty złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie. W sytuacjach 

nadzwyczajnych Dziekan może wydłużyć ten termin. 

3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed powołaną przez Dziekana Komisją 

Egzaminacyjną. 

4. O ustalonym terminie egzaminu dyplomowego, pracownik dziekanatu informuje 

studenta i członków komisji egzaminacyjnej za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

5. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym obejmującym: 

- prezentację pracy dyplomowej i dyskusję na jej temat, 



- odpowiedzi na trzy lub cztery wylosowane pytania egzaminacyjne o charakterze 

ogólnym. Liczba pytań zależy od studiowanej specjalności. 

 

Inne kwestie związane z egzaminem dyplomowym szczegółowo opisane są w 

rozdz. XVI. Egzamin dyplomowy Regulaminu studiów w Uniwersytecie 

Morskim w Gdyni. 

 

 

Załączniki: 

1. Karta pracy dyplomowej, 

2. Ocena pracy dyplomowej, 

3. Fiszka bibliograficzna, 

4. Karta obiegowa dla studiów stacjonanrnych, 

5. Karta obiegowa dla studiów niestacjonarnych.   


