Uchwała Nr 7/2010
Senatu Politechniki Łódzkiej
z dnia 24 marca 2010 roku
w sprawie Regulaminu dyplomowania studentów wykonujących pracę dyplomową na
podstawie umowy o podwójnym dyplomie pomiędzy Politechniką Łódzką i uczelnią
zagraniczną oraz Regulaminu dyplomowania studentów wykonujących pracę
dyplomową w uczelni zagranicznej na podstawie umowy „Learning agreement”

Na podstawie art. 62 ust. 1 p. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.
Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz §15 ust. 1 p. 2 Statutu Politechniki Łódzkiej w związku z §36 ust. 6
Regulaminu Studiów w Politechnice Łódzkiej (Uchwała Nr 2/2006 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia
29 marca 2006 roku, z późn. zm.) Senat Politechniki Łódzkiej ustala:
1. Regulamin dyplomowania studentów wykonujących pracę dyplomową na podstawie umowy o podwójnym
dyplomie pomiędzy Politechniką Łódzką i uczelnią zagraniczną będący Załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Regulamin dyplomowania studentów wykonujących pracę dyplomową w uczelni zagranicznej na podstawie
umowy „Learning agreement” będący Załącznikiem nr 2 do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 7/2010
z dnia 24 marca 2010 roku

REGULAMIN DYPLOMOWANIA STUDENTÓW WYKONUJĄCYCH PRACĘ DYPLOMOWĄ NA PODSTAWIE
UMOWY O PODWÓJNYM DYPLOMIE POMIĘDZY POLITECHNIKĄ ŁÓDZKĄ I UCZELNIĄ ZAGRANICZNĄ
1. Jeżeli istnieje możliwość, temat pracy dyplomowej oraz krótka charakterystyka tematu, która powinna
zawierać cel i zakres pracy, realizowanej w uczelni zagranicznej w ramach umowy o podwójnym dyplomie,
powinny zostać określone przez dziekana lub potencjalnego opiekuna pracy ze strony PŁ przed wyjazdem
studenta. Jeżeli temat, cel i zakres pracy ustalone zostały przez opiekuna, wymagana jest akceptacja
dziekana.
2. Jeżeli przed wyjazdem studenta nie istniała możliwość zdefiniowania tematu pracy dyplomowej, w trakcie
trwania semestru dyplomowego w uczelni zagranicznej student ma obowiązek przesłania do dziekana
proponowanego tematu pracy dyplomowej związanego z kierunkiem studiów oraz krótkiej charakterystyki
tematu, która powinna zawierać cel oraz zakres pracy. Dziekan ustala opiekuna pracy ze strony PŁ
i akceptuje proponowany temat.
3. Podczas wykonywania pracy w uczelni zagranicznej student ma obowiązek utrzymywać stały kontakt
z opiekunem ze strony PŁ na ustalonych wzajemnie zasadach. Opiekun ma prawo ingerować w zakres
i formę pracy dyplomowej.
4. Przed rozpoczęciem procedury dyplomowania student przedstawia przygotowaną pracę dyplomową
wykonaną w uczelni zagranicznej opiekunowi ze strony PŁ. Opiekun sprawdza, czy są spełnione wymagania
stawiane pracom dyplomowym w PŁ: na stronie tytułowej pracy powinny widnieć nazwiska obu opiekunów,
miejsce wykonania oraz informacja o tym, że praca została przygotowana w ramach umowy o podwójnym
dyplomie. Następnie, opiekun potwierdza jej przyjęcie odpowiednimi wpisami w karcie okresowych
osiągnięć studenta oraz indeksie. Semestr dyplomowy zawiera przedmiot „Seminarium dyplomowe” (jeśli
przewiduje to program studiów) oraz „Praca dyplomowa”. Liczba punktów ECTS za oba przedmioty jest
zgodna z punktami określonymi w programach studiów. Przedmioty te zalicza opiekun z ramienia PŁ oraz
przygotowuje opinię o pracy dyplomowej. Jeżeli przygotowana praca realizowana była jako praca grupowa,
to student ma obowiązek dostarczyć potwierdzenie, jaki jest jego udział w przedstawianej pracy, który musi
być potwierdzony przez uczelnię zagraniczną.
5. Po przyjęciu pracy przez opiekuna student składa podanie o uznanie egzaminu dyplomowego
przeprowadzonego w uczelni zagranicznej.
6. Podstawą do obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
a) średnia ważona ocen uzyskanych w ciągu całego okresu studiów,
b) ocena za pracę dyplomową - jest to średnia arytmetyczna oceny z uczelni zagranicznej oraz oceny
wystawionej przez opiekuna ze strony PŁ. Jeżeli wyliczona średnia wybiega poza skalę ocen ustaloną
Regulaminem studiów w PŁ, jest ona zaokrąglana w górę,
c) ocena z egzaminu dyplomowego – ocena uznana zgodnie z pkt. 5.
Dziekan, opiekun pracy ze strony PŁ oraz przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego dla danego
kierunku sporządzają protokół uznania egzaminu dyplomowego według wzoru zatwierdzonego przez
prorektora ds. kształcenia.
7. Studenta wykonującego pracę w uczelni zagranicznej obowiązują terminy złożenia pracy określone
w Regulaminie studiów w PŁ.
8. Jeśli praca nie spełnia wymagań obowiązujących w PŁ, opiekun wskazuje studentowi zakres niezbędnych
poprawek i uzupełnień. Opiekun może odmówić przyjęcia pracy (wystawić negatywną opinię o pracy),
szczególnie w przypadku braku kontaktu ze studentem w trakcie jej realizacji. W takim przypadku dziekan
podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu złożenia pracy dyplomowej (po naniesieniu wykazanych
poprawek i uzupełnień), bądź o powtarzaniu semestru dyplomowego (w przypadku negatywnej opinii
opiekuna ze strony PŁ). W takiej sytuacji student musi dostosować pracę do wymagań postawionych przez
opiekuna z ramienia PŁ, a procedura przyjęcia pracy i złożenia egzaminu dyplomowego staje się identyczną,
jak dla prac realizowanych w Politechnice Łódzkiej.

Łódź, dnia 24 marca 2010 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 7/2010
z dnia 24 marca 2010 roku

REGULAMIN DYPLOMOWANIA STUDENTÓW WYKONUJĄCYCH PRACĘ DYPLOMOWĄ
W UCZELNI ZAGRANICZNEJ NA PODSTAWIE UMOWY „LEARNING AGREEMENT”
1. Przed rozpoczęciem semestru dyplomowego w uczelni zagranicznej student ustala tematykę pracy
dyplomowej (zgodnie z zasadami obowiązującymi dla kierunku studiów) i opiekuna w uczelni zagranicznej
oraz przedstawia tematykę pracy dziekanowi. Dziekan zatwierdza temat pracy, cel i jej zakres oraz wyznacza
kierującego pracą ze strony PŁ. Temat pracy dyplomowej cel i zakres, podpisany przez kierującego pracą,
student dołącza do porozumienia Learning agreement i wraz z innymi dokumentami wyjazdowymi składa do
zatwierdzenia dziekanowi. Jeśli w momencie przygotowywania dokumentów wyjazdowych nie jest możliwe
dokładne sformułowanie tematu pracy, student powinien to uczynić niezwłocznie po przyjeździe do uczelni
zagranicznej i przesłać do dziekana. Dziekan wyznacza kierującego pracą ze strony PŁ. W Learning
agreement musi być zapisane, że praca zostanie wykorzystana do przeprowadzenia procedury dyplomowania
w PŁ.
2. Podczas wykonywania pracy w uczelni zagranicznej student ma obowiązek utrzymywać stały kontakt
z kierującym pracą ze strony PŁ na ustalonych wzajemnie zasadach, a kierujący pracą nadzoruje regularnie
przebieg realizacji pracy.
3. Przed rozpoczęciem procedury dyplomowania student przedstawia przygotowaną pracę dyplomową
wykonaną w uczelni zagranicznej kierującemu pracą ze strony PŁ. Kierujący pracą, po sprawdzeniu
spełnienia wymagań stawianych pracom dyplomowym w PŁ (na stronie tytułowej pracy powinny widnieć
nazwiska: kierującego pracą oraz opiekuna ze strony uczelni zagranicznej oraz miejsce wykonania pracy),
potwierdza jej przyjęcie odpowiednimi wpisami w stosownych dokumentach. Karta okresowych osiągnięć
studenta odbywającego ostatni semestr studiów i wykonującego pracę dyplomową poza PŁ zawiera
przedmiot „Seminarium dyplomowe” (jeśli przewiduje to program studiów) oraz „Praca dyplomowa”.
Liczba punktów ECTS za oba przedmioty jest zgodna z punktami określonymi w programach studiów.
Przedmioty te zalicza kierujący pracą ze strony PŁ. Kierujący pracą przygotowuje opinię o pracy,
a recenzent wyznaczony przez dziekana pisze recenzję.
4. Jeśli praca nie spełnia wymagań obowiązujących w PŁ, student jest zobowiązany do uzupełnienia braków
i poprawienia stwierdzonych uchybień. Kierujący pracą może odmówić przyjęcia pracy (wystawić
negatywną opinię o pracy), szczególnie w przypadku braku kontaktu ze studentem w trakcie jej realizacji.
W takim przypadku student zobowiązany jest do powtórzenia semestru dyplomowego i przygotowania
nowej pracy.
5. Po przyjęciu pracy przez kierującego pracą student składa podanie o dopuszczenie do egzaminu
dyplomowego w jednostce dyplomującej.
6. Dalsza procedura recenzowania i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego zgodna jest z Regulaminem
studiów w PŁ.
7. Studenta wykonującego pracę w uczelni zagranicznej obowiązują terminy złożenia pracy określone
w Regulaminie studiów w PŁ.
8. W przypadku podpisania przez Politechnikę Łódzką z uczelnią zagraniczną umowy o podwójnym dyplomie
stosuje się przepisy określone w odpowiedniej umowie i Regulaminie dyplomowania studentów
wykonujących pracę dyplomową na podstawie umowy o podwójnym dyplomie pomiędzy Politechniką
Łódzką i uczelnią zagraniczną.
9. Jeżeli procedury przyjęcia i opiniowania pracy przez kierującego pracą oraz recenzenta pozwalają, ze
względu na odpowiednie terminy, a dziekan wyrazi taką wolę, to egzamin dyplomowy w uczelni
zagranicznej może zostać uznany w Politechnice Łódzkiej, ale pod warunkiem uczestniczenia w tym
egzaminie przedstawiciela Politechniki Łódzkiej, którego wyznacza dziekan.

Łódź, dnia 24 marca 2010 roku

