VII. PRACA DYPLOMOWA
§41
1. Nominalnymi terminami złożenia pracy dyplomowej przez studenta, wynikającymi z
liczby semestrów, są:
1) dla studiów dziennych
a) 31 stycznia - na studiach kończących się semestrem zimowym,
b) 30 czerwca - na studiach kończących się semestrem letnim,
2) dla studiów wieczorowych i zaocznych
a) 31 maja - na studiach kończących się semestrem zimowym,
b) 30 września - na studiach kończących się semestrem letnim.
2. Dziekan, na wniosek kierującego pracą lub na wniosek studenta, może przesunąć
nominalny termin złożenia pracy dyplomowej w razie:
1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem
akademickiej służby zdrowia,
2) niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie
z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta (np. awaria lub brak
odpowiedniej aparatury badawczej niezbędnej do wykonania pracy, brak dostępu
do niezbędnych materiałów źródłowych). Termin złożenia pracy w tych przypadkach
może być przesunięty nie więcej niż o trzy miesiące od terminów określonych w ust. l
3. W razie dłuższej nieobecności kierującego pracą dyplomową, która mogłaby wpłynąć
na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, dziekan, po otrzymaniu informacji
od kierownika dyplomującej jednostki organizacyjnej, obowiązany jest do wyznaczenia
osoby, która przyjmie obowiązek kierowania pracą.
Zmiana kierującego pracą w okresie ostatnich 6 miesięcy przed terminem ukończenia
studiów może stanowić podstawę do przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej na
zasadach określonych w ust. 2.
4. Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową nie później niż l rok od terminów
określonych w ust. l i 2.
5. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie określonym w ust. 4, zostaje
skreślony z listy studentów.
6. Ukończenie studiów przez osobę, o której mowa w ust. 5 możliwe jest poprzez wznowienie
studiów.
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§42
Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego:
profesora, docenia lub doktora habilitowanego
Dziekan może upoważnić do kierowania pracą dyplomową: adiunkta-starszego
wykładowcę lub specjalistę spoza Politechniki Poznańskiej
Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony nie później niż przed rejestracją studenta
na przedostatni semestr studiów
Za pracę dyplomową może być uznana praca powstała w ramach studenckiego
ruchu naukowego.
Oceny pracy dyplomowej dokonuje opiekun pracy oraz jeden recenzent
Do recenzentów stosuje się odpowiednio postanowienia ust. l i 2.
Przy ocenie pracy dyplomowej stosuje się oceny podane w § 27.
Jeśli jedna z ocen pracy dyplomowej jest niedostateczna, decyzję o dopuszczeniu
puszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan, który zasięga
opinii drugiego recenzenta.

