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1. Zakres procedury 

Procedura reguluje zasady wykonywania podwójnego dyplomu przez studentów specjalności 
budowlano-architektonicznej na VIA University College w Horsens w Danii (VIA) w ramach 
umowy o podwójnym dyplomowaniu.  

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą 

Właścicielem procedury są właściwy Prodziekan,  i wydziałowy koordynator Erasmus +. 

3. Opis postępowania w ramach procedury 

3.1. Podstawą prawną prowadzenia podwójnego dyplomu jest umowa zawarta między 
Wydziałem Budownictwa Politechniki Śląskiej, reprezentowaną przez Rektora a VIA 
University College. 

3.2. Podwójny dyplom mogą wykonywać jedynie studenci stacjonarnych studiów I stopnia – 
specjalność Budowlano-Architektoniczna.  

3.3. Tryb prowadzenia podwójnego dyplomu jest zgodny z ogólnymi zasadami podanymi 
w obowiązującej Uchwale Rady Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w sprawie 
zatwierdzenia wytycznych do procedury ukończenia studiów I stopnia. 

3.4. Temat projektu inżynierskiego wydawany jest przez uprawnionego nauczyciela 
akademickiego w VIA lub przez prowadzącego projekt inżynierski w Politechnice 
Śląskiej i zatwierdzany w VIA. 

3.5. Kierującym projektem inżynierskim jest uprawniony nauczyciel akademicki VIA, który 
jest w tym wypadku traktowany jako specjalista spoza uczelni (Regulamin Studiów § 30a, 
ust. 2). Prowadzącym projekt inżynierski jest uprawniony nauczyciel akademicki 
Politechniki Śląskiej.  

3.6. Dyplomanci wykonują projekt inżynierski konsultując się bezpośrednio z kierującym 
projektem oraz drogą e-mailową z prowadzącym projekt inżynierski i w razie potrzeby 
z członkami Zespołu Konsultującego projekty inżynierskie w Politechnice Śląskiej. 

3.7. Seminarium dyplomowe prowadzi i wystawia ocenę końcową uprawniony nauczyciel 
akademicki powołany przez Dziekana.  

3.8. Końcowa ocena projektu inżynierskiego oraz opinia jest wystawiana przez  kierującego 
projektem (VIA) zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej  
w sprawie zatwierdzenia wytycznych do procedury ukończenia studiów I stopnia. 

3.9. Recenzję projektu inżynierskiego opracowuje uprawniony nauczyciel akademicki 
wskazany przez Dziekana Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej . 

3.10. Dyplomant jest zobowiązany złożyć w dziekanacie wszystkie dokumenty oraz 
elektroniczny egzemplarz projektu inżynierskiego. Kierujący projektem (VIA) oraz 
prowadzący projekt (Politechnika Śląska) otrzymują po jednym egzemplarzu projektu w 
formie wydruku i są zobowiązani do ich archiwizowania. 

3.11. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w VIA, zgodnie z Regulaminem Studiów 
w Politechnice Śląskiej i regulaminem obowiązującym w VIA. W egzaminie uczestniczą 
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uprawnieni pracownicy obu Uczelni. W trakcie egzaminu dyplomowego wypełniany jest 
protokół, obowiązujący na Politechnice Śląskiej w wersji polskiej i angielskiej. 

3.12. Dokumentacja egzaminu dyplomowego jest archiwizowana w osobowej teczce studenta 
na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej oraz w VIA. 

 

4. Dokumenty związane z procedurą 

4.1. Regulamin studiów w Politechnice Śląskiej. 

4.2. Uchwała Rady Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej z dnia 16 czerwca 2010 roku 

w sprawie zatwierdzenia wytycznych do procedury ukończenia studiów I stopnia. 

4.3. Umowa dwustronna „Program podwójnego dyplomowania” zawarta pomiędzy 

Politechnika Śląska ul. Akademicka 2a, 44-100 Gliwice, Polska a VIA University College, 

Skejbyvej 1, 8240 Risskov, Denmark. 

 


