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1. ZAKRES PROCEDURY
Zakres procedury obejmuje opis trybu i zasad wykonania prac licencjackich na kierunku:
Architektura Wnętrz.
2. TERMINOLOGIA
Praca licencjacka zwana dalej Pracą wykonywana jest w trakcie zajęć „Praca licencjacka",
zwanych dalej Przedmiotem.
3.
−
−
−

OPOWIEDZIALNOŚĆ
Dziekan,
Prowadzący Przedmiot "Praca licencjacka "
Recenzent pracy licencjackiej

4.

OPIS POSTĘPOWANIA

INFORMACJE OGÓLNE
4.1. Praca licencjacka wykonywana jest przez Studenta indywidualnie w ramach zajęć
„Praca licencjacka".
4.2. Praca ma charakter projektu z zakresu architektury wnętrz (zgodnie z Ustawą prawo
o szkolnictwie wyższym jest to praca projektowa).
4.3. Zajęcia z Przedmiotu realizowane są w Katedrze Sztuk Pięknych i Projektowych
(RAr-4).
4.4. Prowadzącym Przedmiot jest Kierownik Katedry lub zatrudniony w tej Katedrze
wskazany przez Kierownika Katedry nauczyciel akademicki z tytułem naukowym
profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego w dyscyplinie
architektura wnętrz.
4.5. Prowadzący Przedmiot określa i podaje do wiadomości studentów nie później niż do 14
kwietnia w roku poprzedzającym udział w Przedmiocie (w trakcie semestru IV) listę
tematów prac licencjackich oraz kryteria naboru studentów na zajęcia z Przedmiotu.
4.6. Kierownik Katedry powołuje Recenzentów spośród nauczycieli akademickich, którzy
nie prowadzą zajęć z Przedmiotu w ramach Katedry Sztuk Pięknych i Projektowych.
ZAPISY
4.7. Zapisy studentów prowadzone są w Katedrze Sztuk Pięknych i Projektowych w trakcie
semestru IV, od 15 kwietnia do 15 maja.
4.8. Ostateczna lista studentów zapisanych na zajęcia z Przedmiotu „Praca licencjacka” jest
podawana do wiadomości studentów oraz przekazywana do dziekanatu do dnia 30 maja.
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PRACA LICENCJACKA
4.9. Zajęcia z przedmiotu „Praca licencjacka” przygotowane są i prowadzone zgodnie
z procedurą „Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne” Uczelnianego Systemu
Zapewnienia Jakości Kształcenia.
4.10. Praca licencjacka powinna mieć charakter kreatywnej koncepcji architektonicznej
uwzględniającej aspekty techniczne i świadczyć o opanowaniu warsztatu architekta
wnętrz.
4.11. Praca składa się z części graficznej i części opisowej.
4.12. Część graficzna składa się z koncepcyjnego projektu architektonicznego
rozplanowanego na 4 planszach o formacie 100 x 70cm. Orientacja plansz – dowolna;
4.13. Część opisowa w formie zwięzłej charakterystyki indywidualnej koncepcji projektowej
przedstawiona w formie nie więcej niż 10 stron opisu o formacie A4 (łącznie ze stroną
tytułową i oceną recenzenta).
4.14. Na część opisową składają się następujące elementy:
▪ strona tytułowa, wykonana według wzorca stanowiącego załącznik do niniejszej
procedury (Załącznik Z1-P-AR-6-2),
▪ wstęp określający przedmiot oraz zakres opracowania, a także odniesienia
i uwarunkowania zewnętrzne oraz opis idei,
▪ opis i uzasadnienie przyjętej koncepcji i krótka charakterystyka omawianego
zagadnienia,
▪ opis szczegółowy (przystający do tematyki i skali rozwiązywanego problemu,
wytyczne materiałowe, kolorystyczne, techniczne),
▪ literatura przedmiotu,
▪ formularz oceny pracy licencjackiej przez prowadzącego przedmiot, będący
załącznikiem do niniejszej procedury (Załącznik Z2-P-AR-6-2)
▪ formularz recenzji pracy licencjackiej, będący załącznikiem do niniejszej procedury.
(Załącznik Z3-P-AR-6-2)
▪ Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy licencjackiej (Załącznik Z4-P-AR6-2 )
▪ Oświadczenie o udostępnieniu pracy licencjackiej (Załącznik Z5-P-AR- 6-2)
4.15. Do części opisowej należy dołączyć:
▪ pomniejszone do formatu A3 kopie plansz graficznych,
▪ płytę CD, dokumentującą w formie plików pdf całość pracy licencjackiej: część
opisową, graficzną oraz portfolio.
4.16. Część opisową należy złożyć podczas obrony pracy licencjackiej, w formie zwartego
zeszytu, w 2 egzemplarzach.
4.17. Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu opracowania części graficznej i opisowej
określa i podaje do wiadomości studentów Prowadzący Przedmiot.
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OCENA PRACY LICENCJACKIEJ
4.18. Ocena pracy licencjackiej dokonywana jest podczas publicznej prezentacji w terminie
wyznaczonym przez Prowadzącego Przedmiot, jednak nie później niż 1 tydzień od
daty zakończenia zajęć.
4.19. Ocena Recenzenta – w formie arkusza oceny, będącego załącznikiem do niniejszej
procedury (Z3-P-AR-6-2) dołączona jest do części opisowej pracy.
4.20. Ocena końcowa za pracę licencjacką jest obliczana i zapisana zgodnie z § 45
Regulaminu studiów.
4.21. Ocena ta wpisywana jest do elektronicznego katalogu EKOS.
EGZAMIN
4.22. Termin egzaminu dyplomowego licencjackiego oraz skład Komisji egzaminu
wyznaczany jest przez Dziekana, nie później niż 3 tygodnie od daty oceny pracy
licencjackiej.
4.23. Do egzaminu dyplomowego Student przystępuje po uzyskaniu zaliczeń wszystkich
przedmiotów objętych programem studiów.
4.24. Forma egzaminu dyplomowego określona jest przez Dziekana.
5. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ
−
−

−
−

Regulamin studiów
Zarządzenie Nr 97/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 września 2009 roku
w sprawie kwalifikowania do kategorii materiałów archiwalnych prac dyplomowych
i rozpraw doktorskich oraz gromadzenia i udostępniania nieopublikowanych prac
dyplomowych i rozpraw doktorskich,
Procedura USZJK PU6 Etyka w dydaktyce.
Procedura USZJK PU7 Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne,
ZAŁĄCZNIKI

6.
−
−
−
−
−

Załącznik Z1-P-AR-6-2 Strona tytułowa pracy licencjackiej
Załącznik Z2-P-AR-6-2 Formularz “Ocena pracy przez prowadzącego przedmiot”
Załącznik Z3-P-AR-6-2 Formularz “Recenzja pracy licencjackiej”
Załącznik Z4-P-AR-6-2 Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy
licencjackiej
Załącznik Z5-P-AR- 6-2 Oświadczenie o zgodzie na udostępnienie pracy
licencjackiej

