ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA
WYDZIALE MECHANICZNYM AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYMAGANIA OGÓLNE
 Praca dyplomowa powinna zawierać: stronę tytułową, podpisane przez dyplomanta
oświadczenie o samodzielności wykonania pracy oraz o zachowaniu praw autorskich osób
trzecich (na odwrotnej stronie karty tytułowej pracy dyplomowej), spis treści, streszczenie w
językach polskim i angielskim, wstęp, merytoryczną treść pracy i bibliografię. W tekście
pracy dyplomowej należy wyraźnie zaznaczać odwołania do literatury. Strona tytułowa oraz
wzór oświadczenia o samodzielności wykonania pracy dyplomowej powinny być zgodne ze
wzorem przedstawionym w „ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH”
 Zasady ogólne procesu dyplomowania zawarte są w REGULAMINIE STUDIÓW AKADEMII
MORSKIEJ W GDYNI.
PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA
 Dyplom inżyniera uzyskuje student, który zaliczył wszystkie przedmioty przewidziane w
programie studiów pierwszego stopnia, samodzielnie wykonał pracę dyplomową
inżynierską, która została pozytywnie oceniona oraz zdał egzamin dyplomowy.
 Przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej powinno być opracowanie zagadnienia
inżynierskiego, o charakterze projektowym, technologicznym lub doświadczalnym
(laboratoryjnym). Praca dyplomowa, w postaci projektu inżynierskiego, powinna zawierać
rozwiązanie konkretnego problemu inżynierskiego i charakteryzować się:
- wykazaniem umiejętności rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzystaniem
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;

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA
 Przedmiotem pracy dyplomowej magisterskiej powinno być opracowanie zagadnienia, o
charakterze analitycznym, projektowym, technologicznym, monograficznym lub
doświadczalnym (laboratoryjnym). Magisterska praca dyplomowa oprócz elementów
inżynierskich powinna zawierać również elementy o charakterze badawczym oraz przegląd

literatury zagadnienia będącego tematem pracy dyplomowej. Powinna wykazać umiejętność
samodzielnego rozwiązywania prostych problemów naukowych;
 Objętość wersji drukowanej pracy nie powinna przekraczać 90 - 100 stron formatu A4;
 Zakres pracy dyplomowej, inżynierskiej i magisterskiej, powinien być tak dobrany, aby czas
potrzebny do jej wykonania mieścił się w ramach czasu jednego semestru dyplomowego.
TERMINARZ (HARMONOGRAM) REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ
Ogólne warunki formalne dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej reguluje obowiązujący
Regulaminem Studiów w Akademii Morskiej w Gdyni. Na Wydziale Mechanicznym obowiązują
dodatkowe warunki szczegółowe:
1. Student studiów stacjonarnych jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w terminie do
ostatniego dnia semestru kończącego studia.
2. Student składa pracę dyplomową u promotora. Promotor po sprawdzeniu pracy pod
względem formalnym (czy zawiera wszystkie wymagane elementy) i merytorycznym,
wpisuje w indeksie w rubryce "Praca dyplomowa" zaliczenie bez oceny. Spełnienie wyżej
wymienionych wymagań promotor stwierdza swoim podpisem na stronie tytułowej pracy.
3. W dziekanacie promotor powinien złożyć:
- podpisany egzemplarz pracy dyplomowej - w miękkiej oprawie, wydruk dwustronny,
- egzemplarz pracy dyplomowej - zapis elektroniczny.
4. Egzemplarz pracy dyplomowej złożony w dziekanacie po obronie zostaje przekazany do akt
osobowych dyplomanta.
5. Dziekan wyznacza recenzentów złożonych prac dyplomowych.
6. Praca dyplomowa jest oceniana przez promotora i recenzenta. W przypadku pracy
magisterskiej jednym z nich musi być pracownik samodzielny (profesor lub doktor habilitowany) lub
prof. nadzw. najwyższym dyplomem morskim.

7. Oborana pracy dyplomowej następuje w 3-4 tygodniu po zakończeniu semestru przed
powołaną przez dziekana komisją egzaminacyjną. W skład komisji wchodzi przewodniczący,
którym może być dziekan lub prodziekan, promotor i recenzent lub inna osoba wyznaczona
przez dziekana. W skład komisji mogą wchodzić (jako obserwatorzy) osoby z innych
wydziałów lub uczelni jak też specjaliści z Urzędu Morskiego lub przemysłu. Termin obron
prac dyplomowych wyznacza dziekan.
8. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie, decyzją dziekana zostaje skierowany
na powtarzanie semestru albo skreślony z listy studentów.
9. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:
- referowanie pracy dyplomowej (prezentacja) i dyskusja wokół prezentowanej tematyki,
- odpowiedzi na trzy pytania egzaminacyjne z zakresu przedmiotów podstawowych,
kierunkowych lub przedmiotów specjalistycznych oraz z tematyki pracy dyplomowej.
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