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U C H W A Ł A  Nr  268 

 

 

 

Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 17  listopada 2015 roku 

 

 

 

w sprawie  w sprawie określenia formy zakończenia studiów na Wydziale Geodezji, Inżynierii 

Przestrzennej i Budownictwa 

 

 

 

Na podstawie § 23 ust. 3 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Rada 

Wydziału postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Studia wyższe pierwszego stopnia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem 

dyplomowym-inżynierskim. 

2. Student przygotowuje pracę dyplomową, w formie: 

1) pracy inżynierskiej składającej się z części teoretycznej i praktycznej lub 

2) projektu inżynierskiego.  

3. Egzamin dyplomowy-inżynierski przeprowadzany jest zgodnie z zapisami Regulaminu Studiów 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zapisami Uchwał Rady Wydziału Geodezji, 

Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

4. Formę pracy dyplomowej proponuje i akceptuje opiekun naukowy (promotor) pracy. 

5. Praca dyplomowa, z zastrzeżeniem ust. 6, jest pracą indywidualną. 

6. W szczególnych przypadkach, po uzyskaniu zgody Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii 

Przestrzennej i Budownictwa oraz złożeniu stosownych oświadczeń dotyczących praw autorskich, 

praca dyplomowa może być przygotowana przez dwie osoby.  

7. Poprawne tłumaczenie na język obcy niezbędnych elementów w pracy dyplomowej należy do 

obowiązków studenta. 

8. Zasady przygotowania projektu inżynierskiego ustali Dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii 

Przestrzennej i Budownictwa. 

 

§ 2 

 

1. Studia wyższe drugiego stopnia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej-magisterskiej oraz 

egzaminem dyplomowym-magisterskim. 

2. Egzamin dyplomowy-magisterski przeprowadzany jest zgodnie z zapisami Regulaminu Studiów 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zapisami Uchwał Rady Wydziału Geodezji, 

Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

3. Praca dyplomowa-magisterska, z zastrzeżeniem ust. 4, jest pracą indywidualną. 

4. W szczególnych przypadkach, po uzyskaniu zgody Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii 

Przestrzennej i Budownictwa oraz złożeniu stosownych oświadczeń dotyczących praw autorskich, 

praca dyplomowa-magisterska może być przygotowana przez dwie osoby. 
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5. Poprawne tłumaczenie na język obcy wymaganych elementów w pracy dyplomowej należy do 

obowiązków studenta. 

6. Praca dyplomowa-magisterska może mieć charakter eksperymentalny.  

7. Praca, o której mowa w ust. 6, może być uznana za eksperymentalna, jeżeli zostaną spełnione 

łącznie następujące warunki: 

1) przyszły opiekun zgłosi taką pracę kierownikowi jednostki organizacyjnej, 

2) przyszły opiekun przygotowuje stosowną dokumentację dotyczącą charakteru 

eksperymentalnego pracy, 

3) charakter eksperymentalny pracy zostanie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję ds. 

Kształcenia, 

4) charakter eksperymentalny pracy zostanie zaakceptowany przez Radę Wydziału. 

 

§ 3 

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

2. Traci moc uchwała Nr 49 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie określenia formy 

zakończenia studiów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Dziekan 

 

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM 

 
 


