
  Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu  

     Instytut Techniczny  

    kierunek ARCHITEKTURA 

 Załącznik nr 1  
      studia I stopnia inżynierskie 8 semestr  

Seminarium dyplomowe w ósmym semestrze letnim w wymiarze 50 godzin należy do grupy 
przedmiotów „do wyboru”. Student wybierając grupę tematyczną, wybiera automatycznie 
odpowiedni zakres i jest zobowiązany do zapoznania się z sylabusem dostępnym na stronie Uczelni. 

Dla Studentów rocznika 2019/2020 dostępne są sylabusy z przedmiotów: 

Obiekty użyteczności publicznej 
  dr inż.arch. Maria Ponikiewska-Arct  

Obiekty sportowe 
  dr inż.arch. Rafał Mirek 

Obiekty przemysłowe 
 dr inż.arch. Krzysztof Leśnodorski / dr inż.arch. Rafał Mirek 
Rozwiązania urbanistyczne 
 prof.dr hab.inż.arch. Aleksander Böhm   

Spośród nauczycieli akademickich IT, seminaria mogą prowadzić również:  
prof. dr hab. inż. arch. Marek Kowicki  
dr hab.inż.arch. Hubert Mełges, prof. PPUZ,     
dr inż. arch. Małgorzata Mełges  
dr inż.arch. Krystyna Styrna-Bartkowicz 

Po wyborze tematu i jego akceptacji przez Promotora, Student wypełnia w Dziale Nauczania 
deklaracje, potwierdzając w ten sposób wybór przedmiotu. 
Promotor może równocześnie w ramach seminarium dyplomowego prowadzić kilka przedmiotów 
w zależności od własnej specjalizacji. 

Założenie i cele przedmiotu: 

Potwierdzenie wiedzy zdobytej w okresie studiów przez wykonanie pracy dyplomowej (projektu 
inżynierskiego) oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego. 

1. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie procesu projektowania obiektów o małym stopniu 
złożoności; w tym faz wstępnych studiów i analiz, formułowania programu, wizji oraz założeń 
projektowych, budowania koncepcji projektowej, opracowania technicznego projektu. Istotnym 
celem dydaktycznym jest rozwijanie świadomości potrzeby i umiejętności całościowego 
podejścia do zadań projektowych z uwzględnieniem szerokiego kontekstu środowiskowego       
i kulturowego, specyfiki miejsca lokalizacji oraz uwarunkowań technologicznych; 

 z 1 4



2. Rozwijanie umiejętności prezentowania i obrony proponowanych rozwiązań projektowych. 
Formułowanie własnej, autorskiej „filozofii” projektowej. 

3. Samodzielne wykonanie projektu o małym stopniu złożoności pod kierunkiem Promotora 
poprzez indywidualne korekty i dyskusję w czasie zajęć seminaryjnych oraz konsultacje 
dotyczące zagadnień ideowych, budowlanych i konstrukcyjnych.  

Metody dydaktyczne: 

Praca indywidualna pod kierunkiem Promotorów. Metoda analizy i syntezy problemów, rozwijająca 
myślenie twórcze i wyobraźnię. Metoda praktyczna - samodzielne konstruowanie i tworzenie. 

Treści programowe: 

1. Tematy prac zostają sprecyzowane i zatwierdzone przez Promotora na początku ósmego 
semestru.    

2. Zakres projektu o małym stopniu złożoności jest ustalany z Promotorem. Dotyczy koncepcji 
programowo-przestrzennej obiektu architektonicznego bądź kompleksu architektonicznego 
wraz z zagospodarowaniem terenu i relacją obiektu do otoczenia. Należy również przedstawić 
rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe.  

3. Wybrany temat powinien być ważnym elementem zagospodarowania miejscowości, mającym 
na celu estetyczne wzbogacenie rejonu oraz zaspokojenie potrzeb lokalnej ludności. 

4. Zależnie od wyboru tematu, w trakcie seminarium przewidziane są m.in.: 

• dyskusja wstępna na temat propozycji tematów prac dyplomowych zgłoszonych przez 
Studentów (rozmowa ogólna i indywidualna z każdym dyplomantem), ewentualna 
modyfikacja tematów, sprecyzowanie zakresu problemowego (programowego) i obszarowego 
poszczególnych prac dyplomowych z uwzględnieniem aktualności podjętego tematu, jego 
znaczenia społecznego, ekonomicznego, kulturowego itd.; 

• kompletowanie materiałów wyjściowych do projektu oraz indywidualne konsultacje z 
Promotorem; 

• wstępne, odręczne szkice projektowe dotyczące podjętego zadania projektowego, studiowanie 
literatury i innych materiałów stosownych do tematu projektu; 

• opracowanie konspektu części I tekstowej i sukcesywne wypełnianie poszczególnych 
punktów elaboratu; 

• opracowanie wstępnej koncepcji projektu w skali zależnej od tematu opracowania 
(uzgodnionej z Promotorem); 

• opracowanie wstępnej, szkicowej koncepcji architektury projektowanych obiektów w postaci 
szkiców rysunkowych odręcznych i kreślonych w skali uzgodnionej z Promotorem;  

• synchronizacja koncepcji urbanistycznej i architektonicznej w postaci planu  zagospodaro-
wania terenu;  
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• opracowanie panoramy ukazującej sposób wkomponowania projektowanych obiektów w 
otoczenie architektoniczno - krajobrazowe w zależności od tematu opracowania),  

• opracowanie rozwiązań architektonicznych w skali z pokazaniem w odpowiednich rzutach, 
przekrojach i elewacjach, w sposób ogólny, zasadniczych rozwiązań funkcjonalno-
technicznych i kompozycyjnych; 

• opracowanie części I tekstowej;  

• integralną częścią projektu dyplomowego jest szkicownik zawierający odręczne szkice 
rysunkowe tworzone we wszystkich fazach pracy projektowej, dokumentujące proces 
„dochodzenia” do tej fazy projektu, którą uznano za końcową; 

• opracowanie odręcznych lub komputerowych wizualizacji przedstawiających całe, 
projektowane założenie.  

4. Praca dyplomowa obejmuje: 

• Część I tekstową w formacie A4 zawierającą: 

- uzasadnienie podjęcia tematu i postawiony przez Dyplomanta cel przyjętych rozwiązań 
projektowych;  

- nawiązanie do istniejących w Polsce i na świecie projektów i realizacji istotnych z punktu 
widzenia problematyki projektu;   

- podkreślenie na czym polega podobieństwo lub odmienność rozwiązań przyjętych w 
projekcie dyplomowym w stosunku do wyż. wym. projektów i realizacji;  

- opis techniczny projektu dyplomowego zgodny z wymaganiami Promotora;  

Łącznie 20 stron tekstu normatywnego maszynopisu z rycinami (rysunki lub zdjęcia) oraz  
bibliografia, spis rycin, spis źródeł internetowych z datą dostępu, komplet plansz 
zmniejszonych do formatu A3.  

Część pisemna powinna być złożona w Dziale Nauczania w miękkiej oprawie wraz z kopią 
jej zapisu cyfrowego. 

• Część II graficzną – obejmującą: 

- rysunki w skali uzgodnionej z Promotorem: 1:2000, 1:500, 1:200 lub 1:100, 
- elementy projektu budowlanego - fragmenty przekroju poprzecznego z klatką schodową 

przez całą wysokość budynku, od fundamentów po dach - skala 1:50 lub 1:20, 
- fragment rzutu uzgodniony z promotorem w skali 1:100 lub 1:50,  
- dodatkowo ewentualnie fragmenty wnętrz i wizualizacje, 
- plansze w ilości od 4 do 6, formatu 100/70. 

Szczegółowy tryb i zasady składania inżynierskich prac dyplomowych oraz poddawania ich 
kontroli antyplagiatowej za pomocą Jednolitego Systemy Antyplagiatowego określa Zarządzenie nr 
54/2020 Rektora PPUZ w Nowym Targu z dnia 9 czerwca 2020 precyzujące m.in.: zasady 
wprowadzania prac do systemu e-Dyplomowanie, oraz schemat pracy dyplomowej wraz z 
załącznikami. 
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5. Forma i warunki zaliczenia z oceną: 

Na ocenę z seminarium dyplomowego składa się systematyczna praca na zajęciach, przygotowanie 
pracy dyplomowej oraz prezentacja i wstępna obrona projektu na ostatnich zajęciach. Ocena ta, 
(której nie należy mylić z oceną egzaminu dyplomowego) zostaje wpisana do systemu po złożeniu  
pracy dyplomowej. 

• 91-100% bdb 
Integruje szeroką wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów. Prawidłowo stosuje wytyczne projektowania. Projekt jest 
zgodny z Warunkami Technicznymi Prawa Budowlanego. Zna wszystkie podstawowe pojęcia i 
metody w stopniu biegłym i operuje nimi swobodnie (zrozumienie tematu zadania, 
kreatywność, warsztat – estetyka podania). Przedstawia innowacyjny projekt. 

• 81-90% +db 
Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie przedmiotu. Rozumie znaczenie i wykazuje 
zindywidualizowane podejście do problematyki przedmiotu. Zna podstawowe pojęcia i metody 
i dobrze nimi operuje (zrozumienie tematu zadania, kreatywność, warsztat – estetyka podania). 
Inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania projektowe. 

• 71-80% db 
Posiada zróżnicowaną wiedzę w zakresie przedmiotu. W zakresie umiejętności ma niewielkie 
braki. Potrafi językiem fachowym zaprezentować posiadaną wiedzę. Rozumie złożoność 
problematyki przedmiotu. Zna pojęcia i metody i nimi operuje pod kierunkiem nauczyciela 
(zrozumienie tematu zadania, kreatywność, warsztat – estetyka podania). Kierowany przez 
nauczyciela potrafi rozwiązywać inżynierskie zadania projektowe. 

• 61-70% +dst 
Posiada podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Projektuje pod kierunkiem nauczyciela 
(zrozumienie tematu zadania, kreatywność, mierny warsztat – estetyka podania). 

• 51-60% dst 
Zna podstawowe pojęcia i metody w stopniu minimalnym, wykazuje nieusystematyzowanie 
wiedzy i jej niekompletność; z trudnością przychodzi mu samodzielna praca (zrozumienie 
tematu zadania, kreatywność, bardzo ograniczony warsztat – estetyka podania). Możliwa 
obrona pracy dyplomowej. 

J.S-H 
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