
Warunki uzyskania dyplomu oraz procedura składnia egzaminu dyplomego 

dla studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w 

Wydziale Mechanicznym Politechniki Radomskiej  obowiązujące od roku 

akademickiego 2011 / 2012 uchwalone na posiedzedzeniu  Rady Wydziału w dniu 

27.10.2011 r. 

1. Ogólne zasady procesu dyplomowania zawarte są w Regulaminie Studiów 

Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. 

2. Dyplom ukończenia studiów I° stopnia (dyplom inżyniera) uzyskuje student, który 

zaliczył pozytywnie wszystkie przedmioty przewidziane w programie studiów wraz z 

praktyką, uzyskał wymaganą liczbę punktów ECTS, wykonał projekt inżynierski 

dyplomowy oraz zdał egzamin dyplomowy. 

3. Przedmiot - projekt dyplomowy inżynierski, powinien zawierać rozwiązanie 

konkretnego problemu inżynierskiego i charakteryzować się: 

 wykazaniem umiejętności rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzy-

staniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej; 

 wykazaniem wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania współczesnych 

narzędzi działania inżynierskiego, w tym technik komputerowych; 

 ścisłym powiązaniem wyników z praktyką inżynierską. 

4. W semestrze poprzedzającym przedmiot projekt dyplomowy inżynierski, nauczyciele 

akademiccy uprawnieni do prowadzenie tego typu zajęć dydaktycznych (Regulamin 

Studiów PRad.) składają do dziekana wydziału stosowne wnioski o prowadzenie grup 

projektowych. Wniosek składa jeden lub więcej nauczycieli akademickich. Mogą oni 

być pracownikami jednego lub kilku zakładów wydziału. Wniosek powinien zawierać 

szczegółowe tematy projektów i ich zakresy dla 15 studentów (w przypadku mniejszej 

liczby studentów dla danej specjalności). Poszczególne tematy mogą być 

przeznaczone dla jednego lub kilku studentów – jako projekt zespołowy. W przypadku 

tematu zespołowego wymagane jest sprecyzowanie zakresu projektu dla każdego 

studenta. 

5. Złożone wnioski, dziekan wydziału zatwierdza do realizacji lub nie jeśli nie spełniają 

wymogów punktu 3. Wykaz zatwierdzonych wniosków zostaje podany do 

wiadomości wnioskodawcom i studentom – w formie informacji pisemnej 

wywieszonej przed dziekanatem i informacji elektronicznej na stronie internetowej 

Wydziału i stronie internetowej wnioskodawcy. 

6. Studenci zapisują się w dziekanacie do wybranej grupy projektowej, na wybrany temat 

projektu inżynierskiego. W przypadku, gdy daną grupę projektową wybierze zbyt 

mała liczba studentów, dziekan może przepisać ich do innej grupy projektowej ze 

zmianą tematu. Jeżeli student nie wybierze tematu, dziekan przypisuje go do wybranej 

grupy projektowej w trybie administracyjnym. 

7. W trakcie realizacji przedmiotu projekt dyplomowy inżynierski wyjaśniane są przez 

prowadzącego kolejne etapy realizacji projektu inżynierskiego (może być 

wprowadzany nowy materiał lub poszerzany materiał już omówiony w czasie 

studiów) oraz omawiane i dyskutowane kolejne etapy projektu. Prowadzący zajęcia 

dokonuje także bieżącej kontroli postępów w realizacji projektu. 



8. W trakcie zajęć z przedmiotu projekt dyplomowy inżynierski w semestrze VII student 

zobowiązany jest do prezentacji swojego projektu. Zaleca się wykorzystanie do tego 

celu nowoczesnych technik multimedialnych. 

9. Student zobowiązany jest w terminie do końca zajęć w semestrze ostatnim toku 

studiów złożyć prowadzącemu projekt, ostateczną wersję projektu dyplomowego 

inżynierskiego w dwóch egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną napisaną według 

wzoru(zasad) przyjętego w Wydziale Mechanicznym Politechniki Radomskiej. 

10. Na podstawie oceny złożonego projektu zaliczany jest przez prowadzącego przedmiot 

- projekt dyplomowy inżynierski. Jeżeli projekt nie został oddany w terminie lub 

uzyskał ocenę negatywną przedmiot ten nie zostaje zaliczony. 

11. Student zostaje dopuszczony do zdawania egzaminu dyplomowego, jeżeli są spełnione 

następujące warunki: 

 projekt dyplomowy inżynierski zostaje pozytywnie oceniony przez 

prowadzącego, a potwierdzenie tego faktu jest na oryginale projektu; 

 student uzyskał wszystkie inne zaliczenia przewidziane programem studiów 

oraz wymaganą liczbą punktów ECTS; 

 student złożył w dziekanacie podpisane oświadczenie w sprawie przestrzegania 

praw autorskich; 

 student uregulował wszystkie zobowiązania finansowe i formalne wobec 

Wydziału i Uczelni. 

12. Dziekan wyznacza recenzenta projektu dyplomowego inżynierskiego. Recenzent 

zobowiązany jest opracować opinię w terminie nie dłuższym niż 7 dni i przekazać ją 

do dziekanatu. 

13. Dziekan wydziału zgodnie z Regulaminem Studiów PRad., jeżeli są spełnione warunki 

zawarte w punkcie 11 powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego 

w składzie: przewodniczący, prowadzący projekt dyplomowy inżynierski i recenzent. 

W komisji powinien być przynajmniej jeden nauczyciel akademicki posiadający tytuł 

naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Określa także miejsce i termin 

przeprowadzenia egzaminu. 

14. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i jest prowadzony zgodnie z od-

powiednim paragrafem aktualnego Regulaminu Studiów PRad. Od przewod-

niczącego komisji egzaminu dyplomowego student otrzymuje trzy pytania: 

jedno z grupy przedmiotów podstawowych i kierunkowych, 

jedno z grupy przedmiotów specjalnościowych, 

jedno z tematyki projektu dyplomowego inżynierskiego. 

Pytania z grupy przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz specjalnościowych 

student samodzielnie losuje z zestawu pytań przygotowanych i zatwierdzonych przez 

Radę Wydziału oraz wcześniej podanych publicznie do wiadomości studentów. 

Pytanie z zakresu tematyki projektu dyplomowego inżynierskiego ustala 

przewodniczący komisji wspólnie z kierującym projektem i recenzentem. 

Odpowiedzi na pytania są ocenione w skali podanej w Regulaminie Studiów PRad. 

15. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego, komisja egzaminacyjna wylicza ostateczny 

wynik studiów według algorytmu określonego w Regulaminie Studiów i sporządza 



stosowny protokół według wzoru obowiązującego w Uczelni, który stanowi załącznik 

do akt osobowych studenta. 

16. W przypadku nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego, 

lub uzyskania egzaminu oceny niedostatecznej Dziekan wyznacza drugi termin 

egzaminu jako ostateczny. Nie może on się odbyć później niż trzy miesiące od daty 

pierwszego. W przypadku gdy student nie uzyska pozytywnej oceny z egzaminu 

dyplomowego Dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów. 

17. W sprawach nie ujętych niniejszymi wytycznymi tak jak w przypadku ogólnych zasad 

procesu dyplomowego obowiązuje aktualny Regulamin Studiów Politechniki 

Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. 

 


