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1. Organ wprowadzający procedurę
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (WIMBiŚ)
2. Zakres stosowania procedury
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (WIMBiŚ)
3. Podstawa wydania procedury
●Regulamin Studiów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
(Z1-WIMBiŚ/ATH/2018)
●Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i
Środowiska (WIMBiŚ) (Z2-WIMBiŚ/P-3/2018)
●Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 845/2014/2015 z dnia 13
października 2014 roku (Z8a-WIMBiŚ/P-3/2018, Z8b-WIMBiŚ/P-3/2018)
4. Opis postępowania w ramach procedury
4.1.Cel i przedmiot procedury
Procedura obejmuje proces dyplomowania studentów I i II stopnia na WIMBiŚ
oraz wydawania świadectw na studiach podyplomowych
4.2. Terminologia
Dyplomowanie – proces obejmujący wybór promotora pracy dyplomowej,
organizację seminarium dyplomowego, ustalenie tematu pracy dyplomowej,
realizację i ocenę pracy dyplomowej wraz z wymaganiami formalnymi,
przeprowadzanie egzaminu dyplomowego, na poziomie kształcenia I i II
stopnia w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Wydanie świadectwa – końcowy etap zakończenia studiów podyplomowych
obejmujący zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu
końcowego
Praca dyplomowa – praca inżynierska lub magisterska realizowana
odpowiednio na I i II stopniu studiów
Praca inżynierska – praca, która powinna mieć charakter praktyczny,
przeglądowy i wymaga samodzielnego rozwiązania problemu inżynierskiego
(technicznego) w zakresie wiedzy zdobytej w czasie studiów
Praca magisterska to praca, która powinna mieć charakter praktyczny,
(oceniający, projektowy) badawczy lub przeglądowy, obejmujący określony
fragment wiedzy oraz powinna wykazać umiejętności studenta do
formułowania problemu i rozwiązania go metodami naukowymi
Pisemna praca – jest metodycznym, szczegółowo udokumentowanym i
syntetyzującym opracowaniem poświęconym zagadnieniu z określonej
dziedziny odpowiadającej kierunkowi kształcenia. Na ogół jest pracą
przeglądową i opisuje stan zaproponowanego przez promotora zagadnienia.
Praca
projektowa
(w
tym
projekt
i
wykonanie
programu
komputerowego) – elementem pracy dyplomowej projektowej jest
wykonanie projektu, projektu badań, projektu analiz. Zawiera wstęp, analizę
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aktualnego stanu wiedzy o zagadnieniu lub wytyczne projektowe,
sformułowanie założeń projektowych i opracowanie/wykonanie projektu/badań,
syntezę wyników, podsumowanie i wnioski końcowe.
Praca konstrukcyjna - to praca której celem jest wykonanie
określonej/założonej konstrukcji. Zawiera wstęp, analizę aktualnego stanu
wiedzy o zagadnieniu lub wytyczne konstrukcyjne, sformułowanie założeń
konstrukcyjnych i wykonanie konstrukcji, podsumowanie i wnioski końcowe.
Praca technologiczna – jej celem jest opracowanie określonej technologii np.
wykonania przedmiotu, prowadzenia procesu technologicznego, propozycja
modyfikacji/modernizacji linii technologicznej itp.
Opublikowany artykuł - artykuł powinien być opublikowany w czasopiśmie
recenzowanym o zasięgu krajowym lub zagranicznym znajdującym na wykazie
A lub B Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Artykuł może być współautorski
z udziałem dyplomanta/-ki nie mniejszym niż 50%. Do artykułu muszą być
dołączone oświadczenia wszystkich współautorów o ich udziale w
przygotowaniu artykułu. Do promotora należy decyzja o uznaniu artykułu jako
pracy dyplomowej.
Opiekun pracy – osoba mająca przynajmniej stopień naukowy doktora, która
przygotowuje temat pracy
Promotor pracy – opiekun pracy, który po uzgodnieniu i uszczegółowieniu ze
studentem wydał kartę wydania tematu
4.3. Odpowiedzialność
Dziekan
Rada Wydziału
Prodziekani ds. spraw studenckich
Opiekun kierunku
Zastępca Dyrektora Instytutu
Komisja egzaminacyjna
Promotor pracy dyplomowej
Komisja studiów podyplomowych
4.4. Opis postępowania
Wytyczne opisujące tok postępowania związany z przygotowaniem pracy
dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego, a także otrzymaniem świadectwa
studiów podyplomowych zawarte są w instrukcji dyplomowania (Z1-WIMBiŚ/P3/1/2018) oraz zasadach dyplomowania (Z2-WIMBiŚ/P-3/2018).
Studenci I stopnia studiów przygotowują pracę inżynierską, a studenci II
stopnia studiów pracę dyplomową magisterską, które są końcowym etapem
studiów. Praca może mieć formę artykułu w czasopiśmie naukowym. Każda
praca jest realizowana na podstawie karty wydania tematu (Z3-WIMBiŚ/P3/2018). Strona tytułowa pracy oraz oświadczenia dotyczące jej oryginalności
muszą być wykonane według obowiązujących wzorów (Z4-WIMBiŚ/P-3/2018;
Z5a-WIMBiŚ/P-3/2018; Z5b-WIMBiŚ/P-3/2018; Z5c-WIMBiŚ/P-3/2018). Praca
jest oceniana przez promotora oraz recenzenta poprzez wypełnienie formularza
oceny (Z6-WIMBiŚ/P-3/2018). Ostatnim etapem procesu dyplomowania jest
egzamin dyplomowy inżynierski/magisterski, z którego sporządzany jest
protokół (Z7-WIMBiŚ/P-3/2018).
Słuchacze studiów podyplomowych nie wykonują pracy dyplomowej, lecz
przystępują do egzaminu końcowego po osiągnięciu odpowiednich kwalifikacji
według załączników: Z8a-WIMBiŚ/P-3/2018 dla studiów „Ochrona i zarządzanie
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środowiskiem w jednostkach samorządu terytorialnego” oraz Z8b-WIMBiŚ/P3/2018 dla studiów „Procesy włókiennicze”.
5. Procedury powiązane z przedmiotem i zakresem procedury:
WIMBiŚ/P-1/2018 - Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów
kształcenia przez studentów i słuchaczy studiów podyplomowych
6. Załączniki:
Z1-WIMBiŚ/ATH/2018
Regulamin
Studiów
Akademii
TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej
Z1-WIMBiŚ/P-3/2018 Instrukcja zasady dyplomowania na studiach I i II
stopnia oraz wydawania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
Z2-WIMBiŚ/P-3/2018 Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale
Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (WIMBiŚ) Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Z3-WIMBIŚ/P-3/2018 Karta wydania tematu pracy dyplomowej
Z4-WIMBiŚ/P-3/2018 Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej
Z5a-WIMBIŚ/P-3/2018 Oświadczenie dyplomanta do pracy pisemnej,
projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej
Z5b-WIMBIŚ/P-3/2018 Oświadczenie dyplomanta do opublikowanego artykułu
Z5c-WIMBIŚ/P-3/2018 Oświadczenie współautora/-ów do opublikowanego
artykułu
Z6-WIMBIŚ/P-3/2018 Ocena pracy dyplomowej
Z7-WIMBIŚ/P-3/2018
Protokół
egzaminu
dyplomowego
inżynierskiego
/magisterskiego
Z8a-WIMBiŚ/P-3/2018 Dokumentacja programu kształcenia na studiach
podyplomowych „Ochrona i zarządzanie środowiskiem w jednostkach
samorządu terytorialnego”
Z8b-WIMBiŚ/P-3/2018 Dokumentacja programu kształcenia na studiach
podyplomowych „Procesy włókiennicze”
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Z1-WIMBiŚ/P-3/1/2018
Nazwa załącznika:
Instrukcja zasady dyplomowania na studiach I i II stopnia oraz wydawania
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
1.
Instrukcja
obejmuje
zasady
wykonywania
pracy
dyplomowej,
przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych I i II stopnia oraz przeprowadzenia egzaminu końcowego i
wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
2. Ogólne wytyczne opisujące pracę inżynierską/magisterską, ich rodzaje
(praca pisemna, projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, opublikowany
artykuł) oraz egzamin dyplomowy zawarte są w dokumencie Z2-WIMBiŚ/P3/2018.
3. Propozycję tematu pracy dyplomowej wraz z określeniem jej rodzaju
przygotowuje potencjalny opiekun pracy najlepiej w porozumieniu ze
studentem, a następnie temat zatwierdza Zastępca Dyrektora Instytutu i
Opiekun kierunku.
4. Tematy prac dyplomowych zatwierdza ostatecznie Dziekan po zasięgnięciu
opinii Rady Wydziału.
5. Na rok przed możliwym terminem obrony na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych I stopnia studenci otrzymują listę tematów prac
inżynierskich, zaproponowanych przez potencjalnych opiekunów prac.
6. Na co najmniej rok przed możliwym terminem obrony na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia studenci otrzymują listę tematów
prac magisterskich, zaproponowanych przez potencjalnych opiekunów prac.
7. Student, który wykaże zainteresowanie potencjalnym tematem zgłasza się
do opiekuna pracy.
8. Promotor winien niezwłocznie dostarczyć kartę/-y wydania tematu/-ów do
Dziekanatu.
9. Szczegółowe formalne zasady przygotowania pracy dyplomowej
(inżynierskiej/magisterskiej) obejmujące: wzór strony tytułowej, sposób
formatowania oraz zawartość opracowania regulują odpowiednie załączniki do
procedury
(Z2-WIMBiŚ/P-3/2018;
P4-WIMBiŚ/P-3/2018).
Praca
lub
opublikowany artykuł musi zawierać odpowiednie oświadczenie/-a o wykonaniu
samodzielnej pracy lub o określonym udziale w pracy.
10. Studenci przygotowujący prace dyplomowe mają obowiązek uczestniczenia
w seminarium dyplomowym, którego celem jest przygotowanie studentów do
samodzielnej realizacji pracy dyplomowej. Za organizację seminarium
dyplomowego, usytuowanie pracy dyplomowej w aktualnej tematyce
specjalności, odpowiada Opiekun kierunku.
11. Praca przygotowywana jest w minimum dwóch kopiach tradycyjnych (dla
promotora i dziekanatu) oraz w wersji elektronicznej (*.doc lub *docx.). Praca
powinna być dwustronnie wydrukowana, zbindowana w miękkiej oprawie wraz
z dołączoną płytą CD (zapis *.doc lub *docx.), dostarczoną w kopercie opisanej
imieniem i nazwiskiem i nr albumu oraz przyklejoną na okładce pracy.
12. Dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego
studenci winni oddać do Dziekanatu pracę dyplomową w wersji wydrukowanej i
elektronicznej.
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13. Praca pisemna sprawdzana jest przez program antyplagiatowy. Następnie
na stronie tytułowej pracy promotor nanosi adnotację dopuszczającą pracę do
obrony.
14.Ponadto studenci winni dostarczyć cztery jednakowe zdjęcia 4,5 x 6,5 cm
oraz dowód wpłaty za dyplom. Koszt dyplomu ustala Prorektor ds. studenckich.
15. Studenci kierunków stacjonarnych i niestacjonarnych przystępując do
egzaminu dyplomowego muszą uzyskać wszystkie zaliczenia i egzaminy objęte
programem studiów.
16. Praca dyplomowa (praca pisemna, projektowa, konstrukcyjna,
technologiczna, opublikowany artykuł) jest recenzowana przez promotora
pracy oraz recenzenta powołanego przez Dziekana z grona pracowników
Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (WIMBiŚ).
17. Promotor pracy i recenzent dokonują recenzji wg formularza stanowiącego
załącznik Z6-WIMBIŚ/P-3/2018. W przypadku pracy magisterskiej jedna z
oceniających osób powinna mieć przynajmniej stopień doktora habilitowanego.
18. Zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, skład komisji, terminy
złożenia dokumentów, sposób sporządzania protokołu oraz zakres materiału, z
którego ma przygotować się student określają odpowiednio Regulamin studiów
(Z1-WIMBiŚ/ATH/2018), Zasady realizacji procesu dyplomowania na WIMBiŚ
(Z2-WIMBiŚ/P-3/2018) oraz zestaw pytań dla każdego kierunku studiów
opublikowany na stronie internetowej dziekanatu Wydziału Inżynierii
Materiałów, Budownictwa i Środowiska (WIMBiŚ). Na egzaminie studenci
otrzymują dwa pytania (jedno o charakterze ogólnym kierunkowym i jedno o
charakterze specjalnościowym). Trzecie pytanie problemowe nawiązujące do
zakresu przedstawionej pracy dyplomowej wybiera Przewodniczący komisji
dyplomowej.
19. Na studiach podyplomowych słuchacze zdają ustny egzamin. Zakres
egzaminu końcowego ustala kierownik studiów podyplomowych, a zatwierdza
Rada Wydziału prowadzącego studia. O zakresie egzaminu końcowego
informuje słuchaczy kierownik studiów podyplomowych. Egzamin końcowy
odbywa się przed komisją powołaną przez kierownika studiów podyplomowych,
składającą się z trzech osób. Egzamin końcowy obejmuje problematykę
najważniejszych zagadnień z programu studiów. Przewodniczący komisji
wybiera trzy pytania (zagadnienia) z przygotowanego zestawu.
20. Po zdaniu egzaminu końcowego na studiach podyplomowych uczestnicy
dostają świadectwo ich ukończenia zgodnie ze wzorem MEN-I-9SW.
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Z2-WIMBiŚ/P-3/2018
Nazwa załącznika:
Zasady realizacji procesu dyplomowania
na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (WIMBiŚ)
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

1.

2.

3.

4.

§1
Uwagi ogólne
Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania zawarte są w
odpowiednich dokumentach i wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz w Regulaminie Studiów
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (w paragrafach §3340). Celem niniejszych „Zasad realizacji procesu dyplomowania” na
Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (WIMBiŚ) jest
doprecyzowanie uregulowań mających na celu podniesienie poziomu prac
dyplomowych kończących studia inżynierskie i prac dyplomowych
kończących studia magisterskie.
Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Inżynierii Materiałów,
Budownictwa i Środowiska (WIMBiŚ) Akademii Techniczno-Humanistycznej
określają sposób:
 wyboru promotora pracy dyplomowej,
 organizacji seminarium dyplomowego,
 ustalenia tematu pracy dyplomowej,
 realizacji i oceny pracy dyplomowej wraz z wymaganiami formalnymi,
 przeprowadzania egzaminu dyplomowego, na poziomie kształcenia I i II
stopnia w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
W zależności od rodzaju studiów realizowane prace mają charakter pracy
dyplomowej inżynierskiej lub magisterskiej. Rodzaj tych prac może mieć
charakter: pracy pisemnej, projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej
oraz opublikowanego artykułu. Praca inżynierska powinna mieć charakter
praktyczny, przeglądowy i wymaga samodzielnego rozwiązania problemu
inżynierskiego (technicznego) w zakresie wiedzy zdobytej w czasie studiów.
Praca magisterska powinna mieć charakter praktyczny (oceniający,
projektowy), badawczy lub przeglądowy, obejmujący określony fragment
wiedzy oraz powinna wykazać umiejętności studenta do formułowania
problemu i rozwiązania go metodami naukowymi.
Za zapewnienie właściwej jakości procesu dyplomowania odpowiada
Zastępca Dyrektora Instytutu

5. Szczegółowe terminy realizacji procesu dyplomowania w danym roku
akademickim ogłaszane są przez Dziekana.
6. Kariery zawodowe absolwentów ATH są śledzone zgodnie z procedurą
uczelnianą PU10 (Monitorowanie losów absolwentów), zamieszczoną w
Zarządzeniu
Rektora
Akademii
Techniczno-Humanistycznej
nr
1032/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 roku.
§2
Promotor pracy dyplomowej
1. Pracę dyplomową student wykonuje pod opieką nauczyciela akademickiego,
zwanego dalej promotorem.
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2. Liczba prac dyplomowych prowadzonych przez nauczyciela akademickiego
w danym roku akademickim nie może być większa niż 10. W przypadkach
losowych Dziekan, na wniosek Kierownika Zakładu, może zwiększyć ten
limit.
3. Zadaniem promotora pracy jest ukierunkowanie sposobu myślenia
dyplomanta i pomoc we wszystkich kluczowych momentach realizacji pracy,
w tym obowiązek sprawdzenia spełnienia wymogów formalnych i
merytorycznych.
4. W przypadku, gdy tematyka pracy ma charakter interdyscyplinarny,
dotyczy rozwiązania problemu praktycznego, a także z innych istotnych
powodów, studentowi może zostać dodatkowo przydzielony opiekun.
5. Studenci dokonują wyboru tematyki pracy i promotora w ramach
realizowanej specjalności.
6. O zmianie promotora zatwierdzonej pracy dyplomowej decyduje Dziekan.
Zmiana ta wymaga pisemnej zgody dotychczasowego i przyszłego
promotora pracy. W sytuacji zakończenia zatrudnienia promotora w ATH i
odmowy dalszego promotorstwa, nowy promotor wydaje nową Kartę
wydania tematu tej pracy dyplomowej.
§3
Seminarium dyplomowe
1. Za organizację seminarium dyplomowego, usytuowanie pracy dyplomowej w
aktualnej tematyce specjalności, odpowiada Opiekun kierunku.
2. Liczba uczestników seminarium dyplomowego nie powinna przekroczyć 15
do 30.
3. Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania
pracy dyplomowej, pomoc w wyborze literatury przedmiotu, określeniu
celów i zakresu pracy, konstruowaniu własnej koncepcji badawczej, analizie
wyników badań, opracowywaniu wniosków badań.
4. Warunki zaliczania seminariów dyplomowych określone są w sylabusach
(opisach modułów kształcenia) dla poszczególnych kierunków i form
studiów.
§4
Temat pracy dyplomowej
1. Temat pracy dyplomowej i jej rodzaj jest ustalany przez promotora –
optymalnie wspólnie ze studentem. Temat pracy dyplomowej studenta
powinien być związany z kierunkiem studiów i specjalnością, jak również
uwzględniać poziom i profil studiów. Przy definiowaniu tematu pracy
dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe
studenta.
2. Temat pracy dyplomowej, jej rodzaj i jej promotora zatwierdza ostatecznie
Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.
3. Karta wydania tematu pracy dyplomowej powinna zostać złożona w
Dziekanacie nie później niż na początku semestru poprzedzającego semestr
dyplomowy.
4. Zmiana tematu lub rodzaju pracy dyplomowej wymaga zgody promotora i
zatwierdzenia przez Dziekana.
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1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

§5
Realizacja i ocena pracy dyplomowej oraz wymagania formalne
Temat i treść pracy muszą być zgodne z kierunkiem studiów i specjalnością
oraz korespondować z sylwetką absolwenta.
Praca dyplomowa może mieć charakter:
a) pracy pisemnej,
b) pracy projektowej,
c) pracy konstrukcyjnej,
d) pracy technologicznej,
e) opublikowanego artykułu.
W pracy konieczna jest dbałość o:
a) rzetelność zamieszczonych danych,
b) przejrzystość wykonanych obliczeń,
c) zdefiniowanie pojęć,
d) jednoznaczne odróżnienie badań i wnioskowania własnego od cudzego,
e) właściwe wykorzystanie źródeł literaturowych,
f) poprawność językową i stylistyczną tekstu.
Wkład własny autora pracy powinien polegać na:
a) umiejętnym
stosowaniu
odpowiednich
metod
badawczych,
dostosowanych do charakteru i tematyki pracy,
b) właściwym doborze naukowej literatury dotyczącej przedmiotu badań
oraz innych źródeł w zakresie opisywanego problemu,
c) umiejętności logicznej argumentacji i prawidłowego formułowania
wniosków.
Praca powinna zawierać:
a) prezentację stanu wiedzy w zakresie obejmującym temat pracy oraz
charakterystykę obiektu, którego praca dotyczy,
b) określenie problemu i przedstawienie celu pracy oraz metod jego
osiągnięcia,
c) zastosowanie określonych metod badawczych i procedur projektowych,
d) przedstawienie wyników i ich analizę,
e) uwagi i wnioski końcowe, w tym samoocenę pracy,
f) bibliografię zawierającą literaturę odpowiednią do realizowanej w pracy
problematyki.
Struktura i zakres pracy dyplomowej są ustalane z promotorem pracy.
Praca dyplomowa powinna obejmować następujące części:
a) stronę tytułową przygotowaną zgodnie ze wzorem (Z4-WIMBiŚ/P3/2018),
b) oświadczenie
dyplomanta
do
pracy
pisemnej,
projektowej,
konstrukcyjnej,
technologicznej
(Z5a-WIMBIŚ/P-3/2018)
lub
oświadczenie dyplomanta do opublikowanego artykułu (Z5b-WIMBIŚ/P3/2018) i oświadczenie współautora/-ów do opublikowanego artykułu
(Z5c-WIMBIŚ/P-3/2018) o wkładzie pracy.
c) spis treści,
d) wstęp, cel i zakres pracy,
e) część teoretyczna/opisowa pracy,
f)
część praktyczna pracy - metodyka badań, przedmiot badań,
omówienie wyników,
g) podsumowanie, wnioski,
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h) spis literatury (jednolity sposób cytowania),
i) spis tabel, spis rysunków i wykresów, aneksy, załączniki.
8. Praca powinna być przygotowana w formacie A4 do wydruku dwustronnego
(marginesy lustrzane); marginesy strony: górny - 2,5 dolny - 2,5 prawy 2,5 lewy - 2,5, na oprawę – 0,5.
9. W pracy należy stosować czcionkę „12”, typu Times New Roman, odstęp
między wierszami „1,5 wiersza”.
10. Akapity konsekwentnie w całej pracy - pierwszy wiersz – wcięcie specjalne
1 cm; akapity nie powinny być jednozdaniowe.
11. Tabele, schematy, rysunki, wykresy – należy numerować w kolejności
występowania w tekście.
12. Tytuły główne należy pisać dużą literą, pogrubioną czcionką wielkości 14
pkt. Rozdział należy rozpoczynać na nowej stronie.
13. Podrozdziały należy pisać małymi literami pogrubioną czcionką wielkości 14
pkt.
14. Tytuły tabel oraz podpisy pod rysunkami należy pisać czcionką 12 pkt.
15. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów nie powinny kończyć się kropką.
16. Praca powinna być pisana w formie bezosobowej (np.: w pracy
przedstawiono, przedstawia się itp.).
17. Numeracja stron pracy zaczyna się od strony tytułowej, numeru strony nie
podaje się na stronie tytułowej.
18. Należy stosować wyrównanie tekstu obustronne (wyjustowanie).
19. Praca nie może nosić cech plagiatu.
20. Praca dyplomowa przyjmowana jest przez promotora.
21. Pracę dyplomową, w dwóch egzemplarzach w miękkiej oprawie,
drukowanych dwustronnie należy składać w dziekanacie. Jeden egzemplarz
oraz oświadczenie o samodzielności wykonania pracy jest przeznaczony do
archiwum i dla recenzenta do sporządzenia recenzji, drugi egzemplarz
pracy jest przeznaczony dla promotora. Strona tytułowa jednego z
egzemplarzy pracy dyplomowej musi posiadać adnotację promotora: „Praca
została przyjęta do obrony” (data oraz podpis). Do egzemplarza
przeznaczonego do archiwum należy dołączyć płytę CD lub DVD z pracą w
formie elektronicznej w formacie pliku „*.doc”, „*.docx”.
22. Recenzje przygotowuje się zgodnie ze wzorem (Z6-WIMBiŚ/P-3/2018).
23. Zasady oceny pracy dyplomowej określa Regulamin studiów, przy czym w
przypadku oceny pracy magisterskiej przynajmniej jeden z oceniających
pracę powinien mieć tytuł naukowy, stopień naukowy doktora
habilitowanego lub być pracownikiem zatrudnionym na stanowisku
profesora nadzwyczajnego.
24. Dziekan podejmuje decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu
dyplomowego, jeżeli zostaną skompletowane i złożone w dziekanacie
wszystkie niezbędne do obrony pracy dyplomowej dokumenty oraz
warunki dopuszczenia do obrony zawarte w §38 Regulaminu studiów ATH.
25. Skompletowane dokumenty muszą być złożone w dziekanacie co najmniej
14 dni przed planowanym terminem obrony. Niezłożenie wszystkich
wymaganych
dokumentów
w
wyznaczonym
terminie
skutkuje
niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.
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§6
Procedura antyplagiatowa
1. Uczelnia jest zobowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych
przed
egzaminem
dyplomowym
z
wykorzystaniem
programów
antyplagiatowych
współpracujących
z
ogólnopolskim
repozytorium
pisemnych prac dyplomowych.
2. Procedura antyplagiatowa dotyczy prac magisterskich oraz inżynierskich z
wyjątkiem prac dyplomowych studentów, którzy w dn. 1.10.2014 r.
studiowali na ostatnim roku studiów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198, art. 34).
3. Teksty prac do obrony powinny być złożone w Dziekanacie dwa tygodnie
przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego w wersji
wydrukowanej i elektronicznej (Microsoft Word) na nośniku danych CD lub
DVD.
4. Teksty prac w postaci wydruku komputerowego oraz w postaci pliku
elektronicznego muszą być identyczne. Za identyczność odpowiada student.
W przypadku stwierdzenia różnic praca nie zostaje dopuszczona do
procedury antyplagiatowej.
5. Prace są sprawdzane pod kątem samodzielności ich wykonania przy
pomocy systemu antyplagiatowego, który identyfikuje nieuprawnione
zapożyczenia dotyczące znaczących fragmentów tekstu.
6. Wprowadzanie tekstów sprawdzanych prac do systemu antyplagiatowego
jest wykonywane przez pracowników Dziekanatu lub dyplomantów.
7. Ocena, czy praca zawiera nieuprawnione zapożyczenia dokonywana jest na
podstawie
Raportu
podobieństwa
generowanego
przez
system
antyplagiatowy, który drogą email jest wysyłany do promotora pracy.
8. Promotor pracy zapoznaje się z Raportem Podobieństwa w ciągu 48 godzin
od momentu jego otrzymania.
9. Praca zostaje uznana za nie budzącą wątpliwości jeżeli:
a) współczynnik podobieństwa 1 nie przekracza 50%,
b) współczynnik podobieństwa 2 nie przekracza 5%,
c) system nie wykrył obecności nieuprawnionych zapożyczeń („alert”).
10. Jeżeli w wyniku oględzin Raportu Podobieństwa praca zostanie uznana za
samodzielną, promotor na stronie tytułowej pracy nanosi adnotację
dopuszczającą pracę do obrony.
11. W przypadku przekroczenia wskazanych w pkt 9 wartości współczynników,
praca wymaga dodatkowej oceny promotora, polegającej na szczegółowej
analizie i ocenie występujących niedopuszczalnych zapożyczeń wskazanych
przez system antyplagiatowy.
12. Promotor,
na
podstawie
Rozszerzonego
Raportu
Podobieństwa
przygotowuje opinię, w której ocenia, czy praca nie zawiera
nieuprawnionych zapożyczeń (plagiat) lub czy zawarte w niej prawidłowo
oznaczone zapożyczenia (cytaty) nie budzą wątpliwości co do
samodzielności przygotowanej pracy.
13. W szczególności promotor powinien zwrócić uwagę czy:
a) praca nie zawiera obszernych fragmentów tekstu (co najmniej 50 słów)
zidentyfikowanych przez System jako „podobne”,
b) nie występuje zbyt duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego
źródła,
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c) nie zachodzi szczególna zbieżność tematyki badanej pracy z
potencjalnymi źródłami zapożyczeń,
d) cechy redakcyjne badanej pracy nie wskazują na obecność
„mechanicznych” zapożyczeń.
14. Jeżeli opinia promotora, o której mowa w pkt 11 wskazuje, że praca
pomimo przekroczenia dopuszczalnej wartości współczynników określonej w
pkt 9, nie zawiera niedopuszczalnych zapożyczeń, pracę kwalifikuje się do
obrony.
15. Do każdej pracy pisemnej dołącza się Raport Podobieństwa.
16. Jeżeli z oceny, o której mowa w pkt 11 wynika, że praca nie zawiera
przesłanek popełnienia plagiatu przez jej autora, lecz nadmierna liczba
cytatów wskazuje na niski stopień samodzielności – praca nie jest
dopuszczana do obrony ani dodawana do Bazy Systemu. Autor pracy po
konsultacji z promotorem, w wyznaczonym przez niego terminie dokonuje
poprawy pracy, która następnie ponownie przechodzi całą procedurę
antyplagiatową.
17. Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w pkt 11 wynika, że praca jest
plagiatem, nie zostaje ona dopuszczona do obrony ani dodawana do Bazy
Systemu, a wobec jej autora, w terminie 14 dni od przekazania informacji,
Rektor wszczyna postępowanie wyjaśniające. Postępowanie wyjaśniające
toczy się w trybie określonym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6
grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania
wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz.U. 2006 Nr 236,
poz. 1707).
18. Wszystkie prace dopuszczone do obrony są dodawane obligatoryjnie przez
osobę posiadającą uprawnienia do korzystania z systemu do Bazy Danych
Systemu antyplagiatowego w terminie 48 godzin od zakończenia procedury
antyplagiatowej. Wygenerowany przez system Raport Podobieństwa jest
dołączany po obronie do akt studenta.
19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje
podejmuje Dziekan w porozumieniu z promotorem pracy.
§7
Egzamin dyplomowy
1. Zasady powołania oraz skład komisji egzaminu dyplomowego określa §3740 Regulaminu studiów ATH.
2. Komisja egzaminacyjna składa się z minimum 3 osób.
3. Funkcji przewodniczącego Komisji Egzaminu Dyplomowego nie może pełnić
promotor pracy dyplomowej.
4. Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej jest nauczyciel akademicki
posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, będący
pełnomocnikiem Dziekana ds. dyplomowania na odpowiednim kierunku
studiów na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska.
5. Terminy egzaminów dyplomowych ustala i podaje do publicznej wiadomości
Dziekan na początku roku dyplomowania.
6. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, z którego sporządza się
protokół (Z7-WIMBiŚ/P-3/2018).
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7. Podczas egzaminu dyplomant prezentuje cel, zakres i wyniki realizacji pracy
dyplomowej oraz udziela odpowiedzi na pytania, które obejmują co
najmniej:
a) 1 pytanie o charakterze ogólnym – kierunkowym,
b) 1 pytanie o charakterze specjalnościowym,
c) 1 pytanie o charakterze problemowym, nawiązujące do tematyki
przedstawionej pracy dyplomowej.
8. Zgodnie z Regulaminem Studiów zakres obszarów tematycznych na
egzamin dyplomowy ustala Rada Wydziału na wniosek opiekunów
kierunków i specjalności.
9. Ocena z egzaminu dyplomowego, a także ostateczny wynik ukończenia
studiów ustalany jest zgodnie z §39 Regulaminu Studiów w Akademii
Techniczno-Humanistycznej.
10. Zasady realizacji prac dyplomowych na Wydziale Inżynierii Materiałów,
Budownictwa i Środowiska (WIMBiŚ) zostaną zamieszczone na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej Dziekanatu Wydziału.
§8
Przepisy końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach decydują organy
Akademii Techniczno-Humanistycznej odpowiednio do ich kompetencji.
2. Studentowi przysługuje prawo odwołania się do Dziekana i Rektora we
wszystkich sprawach objętych zasadami.
3. Zasady wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Wydziału
Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (WIMBiŚ).
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Z3-WIMBiŚ/P-3/2018
Nazwa załącznika:
Karta wydania tematu pracy dyplomowej

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Karta wydania tematu pracy dyplomowej

Adnotacje Dziekanatu:
….…………………………
(podpis pracownika)

Studia: stacjonarne / niestacjonarne*)
Kierunek: Inżynieria Środowiska / Ochrona Środowiska / Inżynieria Materiałowa / Włókiennictwo / Budownictwo*)

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej / magisterskiej*)

.......................................................................................................................
Rodzaj pracy: pisemna, projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, opublikowany artykuł *)
otrzymuje
Student(ka) ..............................................................
1. Opiekun kierunku: .....................................................
Imię i Nazwisko
2.

Praca realizowana w Instytucie .......................................

......................................
Podpis Dyrektora Instytutu

3. Promotor pracy: ...............................................................
Imię i Nazwisko

......................................
Podpis Promotora

Zatwierdził
4. Data wydania tematu pracy: .............................................

.......................................
Podpis Prodziekana
ds. studenckich i kształcenia

odpowiednie zostawić

*)
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Z4-WIMBiŚ/P-3/2018
Nazwa załącznika:
Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁÓW, BUDOWNICTWA I ŚRODOWISKA
KIERUNEK: Nazwa kierunku
SPECJALNOŚĆ: Nazwa specjalności
AUTOR
nr albumu:……….…….

Praca inżynierska / magisterska*)

TYTUŁ PRACY
Rodzaj pracy: pisemna, projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, opublikowany artykuł*)

Promotor:……………..

Bielsko-Biała, ……….….. r.
odpowiednie zostawić

*)
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Z5a-WIMBiŚ/P-3/2018

Nazwa załącznika:
Oświadczenie dyplomanta do pracy pisemnej, projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej
Bielsko-Biała, dnia ......................20...... r.
.................................................................................
(nazwisko i imię)

..................................................................................
(kierunek studiów)

..................................................................................
(specjalność)

..................................................................................
(forma studiów – stacjonarne/niestacjonarne)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że złożona praca końcowa
pt. ..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
została napisana przeze mnie samodzielnie.
Równocześnie

informuję,

że

praca

nie

narusza

praw

autorskich

osób

trzecich

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. nr 24/1994, poz.83).
Praca nie zawiera informacji i danych uzyskanych w sposób nielegalny i nie była wcześniej
przedmiotem innych procedur związanych z uzyskaniem dyplomów zawodowych wyższych
uczelni.

...............................................
(podpis studenta/studentki)
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Z5b-WIMBiŚ/P-3/2018
Nazwa załącznika:
Oświadczenie dyplomanta do opublikowanego artykułu
Bielsko-Biała, dnia ......................20...... r.
.................................................................................
(nazwisko i imię)

..................................................................................
(kierunek studiów)

..................................................................................
(specjalność)

..................................................................................
(forma studiów – stacjonarne/niestacjonarne)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że złożona praca w formie opublikowanego artykułu
pt. ..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(pełne informacje wydawnicze)

została napisana przeze mnie z udziałem wynoszącym ……% .
Równocześnie

informuję,

że

praca

nie

narusza

praw

autorskich

osób

trzecich

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. nr 24/1994, poz.83).
Praca nie zawiera informacji i danych uzyskanych w sposób nielegalny i nie była wcześniej
przedmiotem innych procedur związanych z uzyskaniem dyplomów zawodowych wyższych
uczelni.

...............................................
(podpis studenta/studentki)

Wersja 3.

str. 19

Wydziałowa Księga Procedur
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (WIMBiŚ)

Z5c-WIMBiŚ/P-3/2018
Nazwa załącznika:
Oświadczenie współautora/-ów do opublikowanego artykułu
Bielsko-Biała, dnia ......................20...... r.
.................................................................................
(nazwisko i imię)

..................................................................................
(miejsce pracy/stanowisko)

..................................................................................
..................................................................................

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w złożonym przez Panią/Pana:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
opublikowanym artykule:
pt. ..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(pełne informacje wydawnicze)

mój udział wynosi ……% .
Równocześnie

informuję,

że

praca

nie

narusza

praw

autorskich

osób

trzecich

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. nr 24/1994, poz.83).
Praca nie zawiera informacji i danych uzyskanych w sposób nielegalny i nie była wcześniej
przedmiotem innych procedur związanych z uzyskaniem dyplomów zawodowych wyższych
uczelni.
...............................................
(podpis współautora/-ki)
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Z6-WIMBiŚ/P-3/2018
Nazwa załącznika:
Ocena pracy dyplomowej
Bielsko-Biała, dnia ………………….
........................................
pieczęć służbowa szkoły

Pan/Pani*
…………………………………
(promotor/recenzent*)

Proszę Pana/Panią o ocenę załączonej pracy dyplomowej inżynierskiej
/ magisterskiej studenta/studentki …………………….……………..…………………
Egzamin dyplomowy przewiduję w dniu ………………………
DZIEKAN

Ocena pracy dyplomowej
Tytuł pracy .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Rodzaj pracy ................................................................................................................................
Imię i nazwisko.............................................................................................................................
Nr albumu........................... Nazwisko Promotora ......................................................................
Instytut (Katedra)..........................................................................................................................
1.Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule.....................................................
.......................................................................................................................................................
2. Ocena układu pracy, struktury, podziału, treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp.
.......................................................................................................................................................
3. Merytoryczna ocena pracy: ......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Inne uwagi...............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu..................................................
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.......................................................................................................................................................
6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł.......................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis
rzeczy, odsyłacze).........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
8. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy)
.......................................................................................................................................................
9. Podsumowanie oceny:
Proszę podkreślić odpowiednią odpowiedź w kolumnie 2, 3 lub 4 - Czy dyplomant(ka):
Odniesienie do efektu kształcenia
(1)
posiada wiedzę w problematyce dotyczącej tematu pracy
dyplomowej?
posiada wiedzę z zakresu metod pomiarowych i technik
badawczych stosowanych w dyscyplinie, której dotyczy praca?
(w przypadku prac doświadczalnych)
zna zasady przygotowywania pracy dyplomowej?
potrafi wybrać materiały źródłowe do części teoretycznej pracy
oraz poprawnie je zacytować?
potrafi przeprowadzić analizę uzyskanych wyników badań oraz
wyciągnąć na ich podstawie wnioski?
myśli i działa w sposób kreatywny i przedsiębiorczy?
ma świadomość roli wymiany informacji we współczesnym
świecie, zwłaszcza dotyczących najnowszych osiągnięć nauki i
techniki?

TAK
(2)

NIE
(3)

Nie dotyczy
(4)

TAK

NIE

nie dotyczy

TAK

NIE

nie dotyczy

TAK

NIE

nie dotyczy

TAK

NIE

nie dotyczy

TAK

NIE

nie dotyczy

TAK

NIE

nie dotyczy

TAK

NIE

nie dotyczy

10. Pracę oceniam jako ................................................................................................................

.......................................
data

............................................
podpis

*) odpowiednie zostawić
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Z7-WIMBiŚ/P-3/2018
Nazwa załącznika:
Protokół egzaminu dyplomowego inżynierskiego/magisterskiego
Akademia Techniczno-Humanistyczna
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
PROTOKÓŁ
egzaminu dyplomowego inżynierskiego/magisterskiego
z dnia ………………………… r.
Pani/Pan ………………………….
imię ojca ………………
Urodzona/y dnia …………………
miejsce urodzenia ……..
Student(ka) ………………………
numer albumu …………
kierunek ………………………….
rok immatrykulacji …….
studia …………………………….
specjalność ………………………………….
zdawała egzamin dyplomowy inżynierski/magisterski
w dniu ……………………… przed Komisją Egzaminacyjną w składzie:
Przewodniczący:
…………………………………………..
Promotor:
…………………………………………..
Recenzent/ci:
…………………………………………..
Inni członkowie komisji:
…………………………………………..
…………………………………………..
Temat pracy dyplomowej:…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Rodzaj pracy dyplomowej: ……………………………………………………………………
Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne:
L.p.

Zadane pytanie

Odniesienie do
efektu
kształcenia

Ocena
(w skali
od 2 do 5)

Osiągnięcie
efektu
kształcenia
(TAK/NIE)

1.
2.
3.

Biorąc pod uwagę w/w oceny z odpowiedzi Komisja uznała, że
Pani/Pan …………………………………………….
złożyła egzamin dyplomowy …………………….. z wynikiem .....................................
Uwzględniając średnią ocen z całego okresu studiów ….… ocenę pracy dyplomowej ………
oraz wynik egzaminu dyplomowego, Komisja ustaliła ocenę końcową studiów:
1/2 x .................. + 1/4 x .................. + 1/4 x .......................= .............................
i postanowiła nadać tytuł
z ostatecznym wynikiem: .........................................
podpisy Członków Komisji
......................................................
......................................................
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Z8a-WIMBiŚ/P-3/2018
Nazwa załącznika:
Dokumentacja programu kształcenia na studiach podyplomowych „Ochrona i
zarządzanie środowiskiem w jednostkach samorządu terytorialnego”
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Rektora ATH Nr 845/2014/2015 z dnia 13 października 2014 r.

Druk DNiSS nr Sp-PK_IIIA

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH
PODYPLOMYWCH
NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
Ochrona i zarządzanie środowiskiem w jednostkach samorządu
terytorialnego
Wydział:
Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
CZĘŚĆ III. PROGRAM STUDIÓW
A. DANE OGÓLNE
1. Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji
podyplomowych: 60
2. Liczba semestrów: 2 semestry (265 godzin dydaktycznych)
3. Opis sposobu sprawdzenia wybranych efektów kształcenia (dla
programu) z odniesieniem do konkretnych modułów, form zajęć
i sprawdzianów realizowanych w ramach każdej z tych form:
Ogólne zasady dotyczące zaliczania semestrów i egzaminów zawarto w
Regulaminie Studiów Podyplomowych Akademii Techniczno-Humanistycznej w
Bielsku-Białej. Sposoby sprawdzania wybranych efektów kształcenia podano w
Opisach Modułów Kształcenia zamieszczonych w załączniku nr 6. Słuchacze
Studiów Podyplomowych są informowani na pierwszych zajęciach każdego
przedmiotu o zasadach zaliczania przedmiotów i warunkach oceniania.
Przykład 1:
 Efekt kształcenia w kategorii „wiedza”, symbol Sp_W16
„Ma wiedzę z zakresu organizacji ochrony przyrody w Polsce i na świecie. Zna
akty prawne, metody, formy i rodzaje ochrony przyrody w Polsce w stopniu
podstawowym”.
 Moduł kształcenia (przedmiot, kod: Sp.15): „Ochrona przyrody w jednostkach
samorządu terytorialnego”, 2 semestr, egzamin, 18 godz. wykładów, 18 godz.
ćwiczeń audytoryjnych, 6 ECTS.
 Efekt kształcenia przedmiotu Sp.15: „Zna w stopniu podstawowym akty
prawne, metody, formy i rodzaje ochrony przyrody w Polsce ”.
Odniesienie do form zajęć: wykład.
Sposób oceny: egzamin.
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Przykłady pytań:
1. Omów współczesne zagrożenia bioróżnorodności.
2. Przedstaw organizację i funkcjonowanie ochrony przyrody w Polsce.
3. Co to jest inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza i w jakim celu ją
stosujemy?
Przykład 2:
 Efekt kształcenia w kategorii „umiejętności”, symbol Sp_U14:
„Potrafi zastosować odpowiednie przepisy prawne przy wykonywaniu zadań z
zakresu ochrony terenów zieleni i zadrzewień oraz utrzymania czystości i
porządku na prywatnych nieruchomościach gruntowych”.
 Moduł kształcenia (przedmiot, kod: Sp.15): „Ochrona przyrody w jednostkach
samorządu terytorialnego ”, 2 semestr, egzamin, 18 godz. wykładów, 18 godz.
ćwiczeń audytoryjnych, 6 ECTS.
 Efekt kształcenia przedmiotu Sp.15:
„Potrafi zastosować odpowiednie
przepisy prawne i zaproponować formę ochrony dla terenu o określonej
wartości przyrodniczej oraz ustalić zasady użytkowania i zarządzania
obiektem”.
- Odniesienie do form zajęć: ćwiczenia audytoryjne
- Sposób oceny: praca semestralna.
Na egzaminie kończącym studia podyplomowe sprawdzane jest osiągnięcie
efektów kształcenia w kategorii wiedza w zakresie modułów kształcenia.
4. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk (jeśli przewiduje je
program studiów):
Program Studiów Podyplomowych nie przewiduje praktyk.
5. Wymagania stawiane pracy końcowej (jeśli przewiduje ją program
studiów):
Program Studiów Podyplomowych nie przewiduje pracy końcowej.
6. Zakres i forma egzaminu końcowego:
Egzamin końcowy jest egzaminem ustnym. Zakres egzaminu końcowego ustala
kierownik studiów podyplomowych, a zatwierdza rada wydziału prowadzącego
studia. O zakresie egzaminu końcowego informuje słuchaczy kierownik studiów
podyplomowych.
Egzamin końcowy odbywa się przed komisją powołaną przez kierownika
studiów podyplomowych, składającą się z trzech osób. Egzamin końcowy
obejmuje problematykę najważniejszych zagadnień z programu studiów.
Przewodniczący komisji wybiera trzy pytania (zagadnienia) z przygotowanego
zestawu, który zostanie przedstawiony słuchaczom przed końcem 2 semestru.
Proponowany zestaw pytań (zagadnień):
1. Różnice między pierwotnymi a wtórnymi metodami ograniczania emisji
zanieczyszczeń do powietrza.
2. Analiza instalacji przemysłowej w aspekcie ochrony środowiska.
3. Sposoby ograniczania „niskiej emisji”.
4. Różnica między emisją a imisją.
5. Czynniki wpływające na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w
powietrzu.
6. Metody monitoringu jakości powietrza.
7. Zadania organów administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami.
8. Metody minimalizacji ilości powstających odpadów oraz ich utylizacji.
9. Zasady lokalizacji składowisk odpadów oraz warunki techniczne.
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10. Procesy i technologie uzdatniania wody.
11. Możliwości oczyszczania ścieków na terenach nieskanalizowanych.
12. Zasady postępowania ze ściekami przemysłowymi.
13. Fundusze ekologiczne jako źródło finansowania przedsięwzięć ochrony
środowiska.
14. Formy (rodzaje) finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska.
15. Opłaty za korzystanie ze środowiska.
16. Systemy zarządzania środowiskowego (SZŚ) stosowane w praktyce
światowej i europejskiej.
17. Omówienie wybranego model systemu zarządzania środowiskowego(SZŚ).
18. Omówienie elementów SZŚ wg normy ISO 14001.
19. Metody oceny skuteczności SZŚ.
20. Wskaźniki oceny skuteczności SZŚ.
21. Decyzje środowiskowe wymagające konsultacji społecznych.
22. Metody i narzędzia konsultacji społecznych.
23. Dobre praktyki w konsultacjach społecznych.
24. Geneza koncepcji rozwoju zrównoważonego.
25. Globalne konferencje dotyczące rozwoju zrównoważonego i ich efekty.
26. Cele milenijne i ich realizacja.
27. Strategiczne plany Unii Europejskiej XXI w.
28. Najważniejsze krajowe plany rozwojowe.
29. Metody tworzenia powiatowych i gminnych strategii rozwojowych.
30. Główne akty prawa krajowego dotyczące OOS.
31. Warunki, w których wymagana jest strategiczna ocena oddziaływania na
środowisko.
32. Postępowania, w których konieczne jest przygotowanie raportu OOS lub
prognoz oddziaływania na środowisko.
33. Źródła prawa ochrony środowiska.
34. Pozwolenie zintegrowane na gospodarcze korzystanie ze środowiska.
35. Strefa przemysłowa.
36. Źródła prawa europejskiego.
37. Zasady rozporządzenia REACH.
38. Charakterystyka dyrektywy IPPC.
39. Współczesne zagrożenia bioróżnorodności.
40. Organizacja i funkcjonowanie ochrony przyrody w Polsce.
41. Definicje i cele inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej.
42. Wprowadzanie systemu oceny (certyfikacji) charakterystyki energetycznej
budynków (jakie budynki; kto może sporządzać świadectwa).
43. Wyznaczanie całkowitego oporu cieplnego dla przegród wielowarstwowych
oraz współczynnika przenikania ociepla.
44. Uwarunkowania techniczne, ekonomiczne i ekologiczne wykorzystania
odnawialnych
źródeł
energii
(geotermia,
energetyka
wiatrowa,
hydroenergetyka).
45. Wyjaśnić różnicę pomiędzy bierną i czynną ochroną przeciwpowodziową.
46. Wyjaśnić zasady korzystania z wód w rozumieniu Prawa Wodnego.
47. Od czego zależy moc i wartość produkcji energii w elektrowniach
wodnych.
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7. Opis systemu punktowego ECTS (deficyt punktowy, zasady
rejestracji itp.):
1. Każdemu modułowi kształcenia (przedmiotowi, praktykom itp.) w każdym
semestrze przyporządkowana zostaje całkowita liczba punktów ECTS (P).
Punkty przypisane są całym przedmiotom, a nie poszczególnym formom
zajęć
2. Liczba punktów ECTS odzwierciedla całkowity nakład pracy słuchacza,
wymagany do zaliczenia danego przedmiotu, obejmujący aktywność
słuchacza w czasie zajęć kontaktowych, wymagających udziału nauczyciela
oraz jego samodzielną pracę poza zajęciami.
3. Suma punktów ECTS możliwych do uzyskania w toku Studiów
Podyplomowych wynosi 60, za pierwszy semestr 28 ECTS, za drugi semestr
32 ECTS (w tym 7 ECTS za przygotowanie i egzamin końcowy)
4. Punkty ECTS przyporządkowane są każdemu modułowi/przedmiotowi
zawartemu w planie studiów podyplomowych, zgodnie z Opisami Modułów
Kształcenia. Przyjmuje się, że 1 punkt ECTS odpowiada około 25-30
godzinom pracy studenta (kontaktowej + własnej).
5. Uzyskanie przez słuchacza wymaganych punktów ECTS związane jest z
faktem zaliczenia przedmiotu i nie ma związku z uzyskaną oceną.
6. Liczba punktów ECTS jest liczbą całkowitą.
7. Warunkiem rejestracji na kolejny semestr jest spełnienie wymagań
programowych oraz uzyskanie minimum 22 ECTS za pierwszy semestr,
czyli przyjęto dopuszczalny deficyt punktów – 6 ECTS
8. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie liczby
punktów wynikającej z programu studiów podyplomowych.
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Z8b-WIMBiŚ/P-3/2018
Nazwa załącznika:
Dokumentacja programu kształcenia na studiach podyplomowych „Procesy
włókiennicze”
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Rektora ATH Nr 845/2014/2015 z dnia 13 października 2014 r.

Druk DNiSS nr Sp-PK_IIIA

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH
PODYPLOMYWCH
NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
Procesy włókiennicze
Wydział:
Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
CZĘŚĆ III. PROGRAM STUDIÓW
A. DANE OGÓLNE
1. Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji
podyplomowych: 60
2. Liczba semestrów: 2 semestry (300 godzin dydaktycznych)
3. Opis sposobu sprawdzenia wybranych efektów kształcenia (dla
programu) z odniesieniem do konkretnych modułów, form zajęć i
sprawdzianów realizowanych w ramach każdej z tych form:
Ogólne zasady dotyczące zaliczania semestrów i egzaminów zawarto w
Regulaminie Studiów Podyplomowych Akademii Techniczno-Humanistycznej w
Bielsku-Białej. Sposoby sprawdzania wybranych efektów kształcenia podano w
Opisach Modułów Kształcenia zamieszczonych w załączniku nr 6. Słuchacze
Studiów Podyplomowych są informowani na pierwszych zajęciach każdego
przedmiotu o zasadach zaliczania przedmiotów i warunkach oceniania.
Przykład 1:
Efekt kształcenia w kategorii „wiedza”, symbol Sp_W01
„Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu chemii polimerów”
Moduł kształcenia Polimery włóknotwórcze (kod Sp1), semestr 1, egzamin, 20h
wykładów, 10h ćwiczeń laboratoryjnych, 6 ECTS
Odniesienie do form zajęć: wykład
Sposób oceny: egzamin
Przykład pytań:
1. Omów budowę makrocząsteczki homopolimeru.
2. Co to jest stopień polimeryzacji?
3. Co to jest mer?
Przykład 2:
Efekt kształcenia w kategorii „umiejętności”, symbol Sp_U02
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„Identyfikuje materiały polimerowe”
Moduł kształcenia Polimery włóknotwórcze (kod Sp1), semestr 1, egzamin, 20h
wykładów, 10h ćwiczeń laboratoryjnych, 6 ECTS
Odniesienie do form zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób oceny: sprawozdanie
Na egzaminie kończącym studia podyplomowe sprawdzane jest osiągnięcie
efektów kształcenia w kategorii wiedza w zakresie modułów kształcenia.
4. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk (jeśli przewiduje je
program studiów):
Program studiów podyplomowych nie przewiduje praktyk.
5. Wymagania stawiane pracy końcowej (jeśli przewiduje ją program
studiów):
Program studiów podyplomowych nie przewiduje pracy końcowej
6. Zakres i forma egzaminu końcowego:
Egzamin końcowy jest egzaminem ustnym. Zakres egzaminu końcowego ustala
kierownik studiów podyplomowych, a zatwierdza Rada Wydziału prowadzącego
studia. O zakresie egzaminu końcowego informuje słuchaczy kierownik studiów
podyplomowych.
Egzamin końcowy odbywa się przed komisją powołaną przez kierownika
studiów podyplomowych, składającą się z trzech osób. Egzamin końcowy
obejmuje problematykę najważniejszych zagadnień z programu studiów.
Przewodniczący komisji wybiera trzy pytania (zagadnienia) z przygotowanego
zestawu, który zostanie przedstawiony słuchaczom przed końcem 2 semestru.
Przykładowe pytania- zagadnienia:
1. Naturalne polimery włóknotwórcze.
2. Syntetyczne polimery włóknotwórcze.
3. Warunki zrzędliwości polimerów.
4. Parametry budowy cząsteczkowej i nadcząsteczkowej włókien.
5. Wytwarzanie włókien ze stopu.
6. Wytwarzanie włókien z roztworu.
7. Dodatki do procesów wytwarzania włókien.
8. Modyfikacja stopu w masie.
9. Klasyfikacja włókien.
10.
Właściwości mechaniczne włókien.
11.
Właściwości sorpcyjne włókien.
12.
Właściwości termiczne włókien.
13.
Włókna naturalne – otrzymywanie, budowa i właściwości.
14.
Włókna chemiczne – otrzymywanie, budowa i właściwości.
15.
Budowa i parametry tkanin.
16.
Budowa i parametry dzianin.
17.
Techniki wytwarzania tkanin
18.
Techniki wytwarzania dzianin.
19.
Klasyfikacja włóknin.
20.
Budowa i parametry włóknin
21.
Metody wytwarzania włóknin.
22.
Metody pomiaru i oceny stosowane w metrologii włókienniczej.
7. Opis systemu
rejestracji itp.):

Wersja 3.

punktowego

ECTS

(deficyt

punktowy,

zasady

str. 29

Wydziałowa Księga Procedur
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (WIMBiŚ)

1. Każdemu modułowi kształcenia (przedmiotowi) w każdym semestrze
przyporządkowana zostaje całkowita liczba punktów ECTS (P). Punkty
przypisane są całym przedmiotom, a nie poszczególnym formom zajęć
2. Liczba punktów ECTS odzwierciedla całkowity nakład pracy słuchacza,
wymagany do zaliczenia danego przedmiotu, obejmujący aktywność
słuchacza w czasie zajęć kontaktowych, wymagających udziału
nauczyciela oraz jego samodzielną pracę poza zajęciami.
3. Suma punktów ECTS możliwych do uzyskania w toku Studiów
Podyplomowych wynosi 60, za pierwszy semestr 30 ECTS, za drugi
semestr 30 ECTS (w tym 7 ECTS za przygotowanie i egzamin końcowy)
4. Punkty ECTS przyporządkowane są każdemu modułowi/przedmiotowi
zawartemu w planie studiów podyplomowych, zgodnie z Opisami
Modułów Kształcenia. Przyjmuje się, że 1 punkt ECTS odpowiada około
25-30 godzinom pracy studenta (kontaktowej + własnej).
5. Uzyskanie przez słuchacza wymaganych punktów ECTS związane jest z
faktem zaliczenia przedmiotu i nie ma związku z uzyskaną oceną.
6. Liczba punktów ECTS jest liczbą całkowitą.
7. Warunkiem rejestracji na kolejny semestr jest spełnienie wymagań
programowych oraz uzyskanie minimum 24 ECTS za pierwszy semestr,
czyli przyjęto dopuszczalny deficyt punktów – 6 ECTS
8. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie liczby
punktów wynikającej z programu studiów podyplomowych.
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