
Pytania od dyplomantów inżynierskich 

Pytania dotyczące pracy inżynierskiej 
 

1. Jak szczegółowo, pod względem istniejących obiektów oraz otoczenia, powinna zostać 
wykonana makieta elektroniczna? Czy jest jakiś konkretny format w jakim musi być zapisany 
model makiety? 
 
Makieta elektroniczna powinna zawierać: 
- projektowany obiekt – ze wskazaniem kolorystyki, materiałów i faktur oraz szczegółowego 
wyglądu poszczególnych partii budynku, detali itp. 
- sąsiednie budynki – podstawowe informacje dotyczące materiałów oraz detali (wysokości 
gzymsów, rozmieszczenie detali, otworów okiennych, nachylenie dachu itp.) 
- dalsze otoczenie – zakres do ustalenia z Promotorem, może pozostać w szczegółowości 
makiety cyfrowej SIP. 
Zdjęcia makiety powinny pokazywać projektowany obiekt w kontekście najbliższej zabudowy z 
uwzględnieniem wszystkich stron, przynajmniej jedno zdjęcie powinno pokazywać widok z lotu 
ptaka. 
Do systemu nie wgrywamy pliku z modelem 3d – jedynie jego zdjęcia. 
 

2. Czy istnieje dokument zawierający spis elementów wymaganych w pracy dyplomowej (np. ile 
powinno się znaleźć przekrojów, detali, co dokładnie powinno się znaleźć na planszach i w 
części pisemnej)? 
 
- Praca dyplomowa powinna zawierać  

• część pisemną: 
- analizy bezpośredniego otoczenia działki, zakres do ustalenia z Promotorem, 
- opis koncepcji projektowej (przeznaczenie i program użytkowy projektowanego 
budynku, schematy funkcjonalne pięter, projektowane rozwiązania formalne oraz 
materiałowe, zieleń, rozwiązania proekologiczne, dostęp dla osób niepełnosprawnych, 
itp.),  bilanse powierzchni – urbanistyczne i architektoniczne. 
- opis techniczny (podanie wszystkich rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących 
przegród pionowych i poziomych, instalacje, itp. detale techniczne), 

• część graficzną: 
- plansze 100x70, układ pionowy 4-6szt. (PZT, rzuty wszystkich kondygnacji, 
przynajmniej dwa przekroje przez cały budynek, wszystkie elewacje budynku, wybrane 
wizualizacje, fragment rzutu i przekroju w skali 1:50 - zwymiarowane i opisane zgodnie 
z zasadami rys. budowlanych, detal w skali 1:10 lub 1:20), 
- fotografie makiety fizycznej lub cyfrowego modelu 3d. 

3. Jaki obowiązuje format plansz projektowych? 

- 100x70, układ pionowy. 
 

4. Czy jest możliwość edycji elementów graficznych pracy wgranej do systemu? Czy istnieje 
możliwość dopracowania np. wizualizacji przed obroną? 
 
- prace graficzne wgrane do systemu można edytować (wgrywać ponownie) do momentu 
zatwierdzenia pracy w systemie przez Promotora. Nie dotyczy to pracy pisemnej w wersji 
edytowalnej (.doc, .docx) i nieedytowalnej (.pdf) – każde ponowne wgranie powoduje 



sprawdzanie pracy przez JSA, po zatwierdzeniu przez Promotora praca również nie może być 
już edytowana. 
- nie ma możliwości dopracowania wizualizacji przed obroną, plansze oraz zdjęcia makiety są 
pobierane z systemu przez Sekretarza. 
 

5. Jakie pliki wgrywamy do systemu przed obroną? 
 
- przed obroną do systemu nie wgrywamy już żadnych plików - pliki wgrywamy do ostatecznego 
terminu oddania pracy dyplomowej. Po zatwierdzeniu pracy przez Promotora nie ma możliwości 
zmiany lub dogrania plików w systemie. 
- przed obroną przygotowujemy prezentację bazującą na plikach graficznych wgranych 
wcześniej do systemu i przesyłamy ją przez WeTransfer do Sekretarza komisji najpóźniej na 
dzień przed obroną. 
 

6. Czy praca pisemna wgrywana do systemu musi być zapisana w formacie .doc? 
 
- praca pisemna powinna być wgrana do systemu w dwóch wersjach: edytowalnej (.doc, .docx) 
oraz nieedytowalnej (.pdf). Obie wersje pracy powinny być identyczne (w zakresie zawartości), 
układ graficzny pracy będzie oceniany podczas obrony na podstawie wersji nieedytowalnej. 

 

Pytania dotyczące obrony pracy inżynierskiej 
 

1. Czy na obronę pracy inżynierskiej przygotowujemy portfolio? 
 
- portfolio nie jest obowiązkowe podczas obrony pracy. 
 

2. Kiedy dowiadujemy się o składzie komisji egzaminacyjnej? 
 
- najczęściej ok 3-4 dni przed obroną. 
 

3. Jak wygląda część egzaminacyjna obrony? Jakich pytań możemy się spodziewać? Czy pytania 
dotyczą wiedzy zebranej podczas studiów? 
 
- pytania zadawane podczas egzaminu bazują na zagadnieniach umieszczonych na stronie 
www i dotyczą wiedzy z całego przebiegu studiów. 
 

7. Czy makieta fizyczna jest wymagana? Czy brak makiety wpłynie negatywnie na ocenę, jeżeli 
okaże się ze obrona odbędzie się stacjonarnie? 
 
- w obecnej sytuacji epidemicznej makieta fizyczna może zostać zastąpiona modelem 
wirtualnym. Nie wpływa to na ocenę dyplomu, niezależnie od formy obrony. 
 

4. Czy na obronę dyplomu powinniśmy coś ze sobą zabrać? Co możemy mieć ze sobą? 
 
- woda, długopis, 2-3 czyste kartki papieru, strój adekwatny do okazji, pozytywne nastawienie. 
 

5. Co w przypadku udzielenia błędnych odpowiedzi na zadane pytania w części egzaminacyjnej? 
Na ile pytań trzeba odpowiedzieć poprawnie, żeby zdać tę część? 
 



- Komisja zadaje trzy pytania, należy uzyskać pozytywną ocenę przynajmniej na dwa z nich. 
Jeżeli Student uzyska dwie oceny negatywne Komisja może zadać mu kolejne dwa pytania – 
jeżeli uzyska pozytywną oceną na oba z nich – Komisja może podjąć decyzję o zaliczeniu 
egzaminu. 
 

6. W jaki sposób ustalana jest kolejność obron? (Alfabetycznie czy według promotorów?) 
 
- kolejność obron jest związana z dyspozycyjnością pracowników WA PP. 
 

7. Czy istnieje możliwość otrzymania oceny negatywnej z obrony, pomimo pozytywnej oceny pracy 
dyplomowej, z powodu udzielenia błędnych odpowiedzi w części egzaminacyjnej? Czy w takiej 
sytuacji przeprowadzany jest egzamin poprawkowy z części egzaminacyjnej? Czy pomimo 
egzaminu poprawkowego można aplikować na drugi stopień studiów? 
 
- tak, można dostać ocenę negatywną z egzaminu dyplomowego. W takiej sytuacji można 
powtórzyć egzamin, egzamin poprawkowy może odbyć się nie później niż przed upływem trzech 
miesięcy od daty pierwszego egzaminu 
 

8. Czy podczas obrony prezentujemy komisji zarówno plansze projektowe jak i prezentacje 
multimedialną? 
 
- tak. 
 

9. Czy praca pisemna musi być dostarczona na obronę w formie papierowej? 
 
- nie ma obowiązku wydruku pracy pisemnej. 
 

10. Czy istnieje drugi termin obrony inżynierskiej w przypadku otrzymania oceny negatywnej? 
 
- warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

1. uzyskanie liczby punktów ECTS potwierdzających osiągnięcie efektów uczenia się 
przewidzianych w programie studiów oraz zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć o 
charakterze informacyjnym,  

2. złożenie pracy dyplomowej, 
3. pozytywna opinia o pracy dyplomowej promotora, 
4. pozytywna opinia o pracy dyplomowej co najmniej jednego recenzenta, 
5. złożenie kompletu wymaganych dokumentów w dziekanacie lub ZCO. 

W przypadku uzyskania negatywnej opinii recenzenta o pracy dyplomowej decyzję o 
dopuszczeniu Studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan, po zasięgnięciu opinii 
dodatkowego recenzenta. 
 

11. Czego dotyczą pytania od recenzenta podczas obrony? Czy dotyczą one jedynie błędów w 
pracy? Czy trzeba się odnieść do każdej uwagi recenzenta? 

 
 - uwagi Recenzenta dotyczą pracy dyplomowej. Należy odnieść się do nich po zakończeniu 
 czytania całej recenzji. 
 

12. Czy dyskusja na temat pracy ma duży wpływ na ostateczną ocenę pracy dyplomowej? 
 



- na ocenę pracy dyplomowej mają wpływ: ocena promotora dot. pracy, ocena recenzenta dot. 
pracy oraz ocena samego przebiegu obrony – sposobu przedstawiania pracy przez Studenta, 
odpowiedzi na pytania Recenzenta, udział w dyskusji. 

 

Pytania dotyczące egzaminu na studia II stopnia 
 

1. Czy portfolio wymagane podczas rozmowy kwalifikacyjnej na drugi stopień studiów na kierunku 
Architektura wymaga konkretnego layoutu oraz zawartości? 
 
- nie ma konkretnego layoutu portfolio. Dokument ten powinien zawierać najważniejsze prace z 
okresu studiów – praca dyplomowa, projekty architektoniczne (3), projekty urbanistyczne (2-3), 
prace graficzne. 
 

2. Na czym polega rozmowa kwalifikacyjna na studia II stopnia? Czy jest to forma egzaminu 
ustnego? Jakich pytań możemy się spodziewać? 

  
 - rozmowa dotyczy zainteresowań kandydata, pracy dyplomowej inżynierskiej oraz 
 przedstawionego portfolio. 
 

  



Pytania od dyplomantów magisterskich 

Pytania dotyczące tematu pracy magisterskiej 
 

1. Jak wygląda wybór tematu pracy magisterskiej? Czy istnieje określona pula tematów pracy 
magisterskiej? Czy konieczne jest wybranie własnego tematu pracy? Czy istnieją proponowane 
przez Wydział działki pod projekt magisterski? 
 
- temat dyplomowy magisterski ustala się przed rozpoczęciem semestru dyplomowego z 
Promotorem pracy. Można wybrać temat z listy tematów dyplomowych magisterskich ale 
można również wybrać inny, dowolny temat zaakceptowany przez Promotora. Kartę wyboru 
tematu należy przesłać do Dziekanatu do końca lutego. 
- podczas wyboru własnego tematu należy kierować się możliwością zdobycia materiałów 
dotyczących danej działki, dostępnością lokalizacji (w celu wykonania analiz oraz 
inwentaryzacji), aktualnością podejmowanego tematu projektowego oraz możliwością 
rozwiązania za pomocą projektu zagadnienia problemowego. 
- lista przykładowych tematów magisterskich zostanie opublikowana na stronie www przed 
rozpoczęciem semestru dyplomowego. Do listy dołączone są również lokalizacje problemowe w 
Poznaniu wskazane przez Urząd Miasta, dla których można opracować własny program 
funkcjonalny. 
 

2. Czy możliwe jest wybranie lokalizacji projektu poza granicami Polski? 
  
 - temat pracy dyplomowej powinien umożliwiać przeprowadzenie szczegółowych analiz danej 
 lokalizacji – stąd wybór lokalizacji powinien uwzględniać możliwość dotarcia i osobistej  
 inwentaryzacji działki. Wskazane są lokalizacje na terenie Polski. W szczególnych przypadkach 
 lokalizację poza granicami Polski należy uzgodnić z Promotorem oraz uzyskać zgodę Dziekana 
 WAPP. 
 

Pytania dotyczące pisania pracy magisterskiej 
 

1. Jaki jest zakres pracy magisterskiej? Czym różni się od pracy inżynierskiej? 
 
- zakres pracy magisterskiej jest podobny do pracy inżynierskiej. Rozbudowaniu ulega część 
analityczno-badawcza, która powinna zawierać wskazanie konkretnych problemów 
badawczych, których rozwiązania ma zamiar podjąć się Dyplomant. Zakres tematyczny pracy 
jest również szerszy – projekt powinien skupiać się na ważnych i aktualnych problemach 
badawczych. 
 

2. Czy jest konieczność dołączenia do pracy magisterskiej wyrysu z Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla wybranej działki? 
 
- tak, jeżeli dla danej lokalizacji jest sporządzony plan miejscowy. Jeżeli nie ma planu należy 
stworzyć razem z Promotorem warunki zabudowy na podstawie przeprowadzonych analiz 
działki. 
 

3. Jakie są wymagania dotyczące zakresu pracy magisterskiej pisanej w zespole dwuosobowym? 
 
- zakres pracy powinien umożliwić jasne wskazanie części pracy dyplomowej oraz projektu 
wykonywane przez osoby będące członkami danego zespołu - jeżeli praca jest wykonywana 



zespołowo, musi być wskazane autorstwo jej poszczególnych części lub wkład poszczególnych 
współautorów. 
 

4. Kiedy oficjalnie rozpoczyna się pisanie pracy dyplomowej? Kiedy możemy się spodziewać 
pierwszych informacji od promotora? 
 
- należy skontaktować się z Promotorem pracy przed rozpoczęciem semestru dyplomowego w 
celu ustalenia tematu pracy – potwierdzenie wyboru tematu pracy należy przesłać do 
Dziekanatu do końca lutego. Dalszy harmonogram pracy nad pracą dyplomową ustala każdy 
Promotor indywidualnie. 

  

Pytania dotyczące obrony pracy magisterskiej 
 

1. Czy przed obroną magisterską odbywa się pisemny egzamin magisterski, tak jak w przypadku 
egzaminu inżynierskiego? 
 
- egzamin dyplomowy magisterski odbywa się podczas obrony pracy dyplomowej magisterskiej 
(po prezentacji pracy, recenzji oraz dyskusji), ma formę ustną. 
 

2. Czy istnieje możliwość wcześniejszego (niż przewidziany w harmonogramie) terminu obrony 
magisterskiej? Czy można w szczególnych przypadkach mieć wpływ na datę obrony w lipcu? 
 
- pracę dyplomową magisterską można złożyć przed terminem ustalonym w regulaminie 
studiów, po dopełnieniu wszystkich obowiązków z niego wynikających. 
- przy składaniu pracy można złożyć podanie o wyznaczenie wcześniejszego terminu obrony 
lub o wyznaczenie obrony w innym terminie, nie przekraczającym wymaganych 3 miesięcy. 
Dziekanat uwzględni prośbę, o ile obrona w danym terminie będzie możliwa. 
 

3. Czy istnieje drugi termin obron magisterskich we wrześniu? 
 
- jest tylko jeden termin oddania prac dyplomowych magisterskich – 30.06. 2022. Po złożeniu 
pracy przez Dyplomanta Wydział ma 3 miesiące na wyznaczenie terminu obrony – najczęściej 
termin jest ustalany w pierwszej połowie lipca, 
- przedłużenie terminu oddania pracy może nastąpić po złożeniu pisemnego wniosku do 
Dziekana i udokumentowaniu powodów przesunięcia (np. choroba Studenta). Dziekan może 
maksymalnie przedłużyć termin złożenia pracy o dwa miesiące. W takim przypadku Wydział ma 
obowiązek wyznaczyć termin obrony w ciągu jednego miesiąca. 
 

4. Gdzie możemy znaleźć aktualne zagadnienia dotyczące części egzaminacyjnej obrony 
magisterskiej? 

 
 - aktualne zagadnienia zostaną opublikowane na stronie www przed rozpoczęciem semestru 
 letniego, w zakładce Informacje dla dyplomantów. 
 


