
ZARZĄDZENIE NR 100/2021 

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 19 października 2021 r. 

w sprawie określenia zasad realizacji projektu dyplomowego lub inżynierskiego projektu 

dyplomowego na Politechnice Rzeszowskiej 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Zasady realizacji projektu dyplomowego lub inżynierskiego projektu dyplomowego, zwanego 

dalej „projektem dyplomowym” na kierunkach studiów pierwszego stopnia stacjonarnych 

i niestacjonarnych, określają wydziałowe procedury realizacji projektu dyplomowego, zwane 

dalej „procedurami” lub w liczbie pojedynczej „procedurą”.  

2. Procedury są opracowywane i obowiązujące na danym wydziale. Na wydziale może być 

opracowana jedna procedura dla wszystkich kierunków, których prowadzenie zostało 

powierzone wydziałowi, przy czym jeżeli specyfika kierunków tego wymaga dla 

poszczególnych kierunków mogą być opracowane odrębne procedury. 

3. Procedurę opracowuje prodziekan właściwy dla danego kierunku studiów uwzględniając 

zasady wynikające z niniejszego zarzadzenia. Procedura wymaga zatwierdzenia przez 

właściwego dziekana. 

§ 2 

1. Procedura określa w szczególności: 

1) zasady wyboru tematów projektów dyplomowych i sposób ich zatwierdzania, przy czym 

liczba tematów powinna być większa niż liczba studentów realizujących projekt 

dyplomowy; 

2) wzór okładki, określenie minimalnej i maksymalnej liczby stron projektu dyplomowego; 

3) wymogi merytoryczne projektu dyplomowego. 

2. Procedura zawiera klauzulę: procedura obowiązuje studentów ______________ 

kierunku/kierunków ____________ studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego 

stopnia, nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia odpowiednio „Projekt 

dyplomowy” lub „Inżynierski projekt dyplomowy”. 

  



§ 3 

1. Projekt dyplomowy jest realizowany w formie zajęć i w wymiarze godzinowym określonym 

w programie studiów dla danego cyklu kształcenia. 

2. Godziny zajęć przeznaczone na realizację projektu dyplomowego są godzinami 

kontaktowymi, co oznacza że student musi zrealizować określoną w programie studiów liczbę 

godzin przyporządkowaną do tych zajęć. 

3. Prodziekan właściwy dla danego kierunku studiów sprawuje nadzór nad zgodnością tematów 

projektów dyplomowych z programem studiów. 

4. Projekt dyplomowy powinien być zakończony zwartym opracowaniem pisemnym.  

5. Zasady realizacji i zaliczania projektu dyplomowego określa prowadzący zajęcia w karcie 

zajęć zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów i obowiązującą procedurą.  

6. Jeżeli zajęcia w danej grupie projektowej są prowadzone przez kilku nauczycieli w formie 

naprzemiennej, student ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach przypisanych do 

danej grupy projektowej bez względu na to, u którego nauczyciela realizuje projekt 

dyplomowy. 

7. Zaliczenie projektu dyplomowego odbywa się u tego prowadzącego, u którego student 

realizuje projekt dyplomowy. 

8. Prowadzący zajęcia, u którego student realizuje projekt dyplomowy, sprawuje nadzór nad 

należytą jakością projektu dyplomowego. 

§ 4 

1. Do zaliczania projektu dyplomowego stosuje się przepisy dotyczące zaliczania zajęć 

określone w Regulaminie studiów. 

2. Do rozliczania godzin zajęć przypisanych do projektu dyplomowego w programie studiów dla 

danego cyklu kształcenia stosuje się zasady określone w Regulaminie pracy. 

3. Do archiwizacji projektu dyplomowego stosuje się przepisy dotyczące archiwizacji prac 

kontrolnych. 

§ 5 

W ramach realizacji projektu dyplomowego nie stosuje się: 

1) recenzowania projektu dyplomowego; 

2) zaliczania projektu dyplomowego przed komisją; 

3) sprawdzania projektu dyplomowego z wykorzystaniem Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego. 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem decyzje podejmuje prorektor ds. 

kształcenia 

 



§ 7 

Realizację postanowień niniejszego zarządzenia powierzam dziekanom,  

a nadzór prorektorowi ds. kształcenia. 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik 

 

 

Otrzymują: 

- wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni  

 


