Zasady realizacji pracy dyplomowej magisterskiej ( inŜynierskiej )
wykonywanej w Zespole Chłodnictwa i Klimatyzacji
KATEDRY TECHNIKI CIEPLNEJ
Politechniki Gdańskiej
specjalność

Systemy, Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne
CEL PRACY :

Podstawowym celem pracy dyplomowej, wykonywanej na studiach inŜynierskich,
jest opanowanie przez studenta zagadnień projektowo – konstrukcyjno –
technologicznych, związanych z rozwiązaniem KONKRETNEGO PROBLEMU o
określonym stopniu trudności.
Praca dyplomowa powinna w swojej merytorycznej treści zawierać rozwiązanie
określonego problemu inŜynierskiego przy wykorzystaniu wiedzy zdobytej w całym okresie
studiów. Stanowi ona DOWÓD, Ŝe dyplomant opanował podstawową wiedzę inŜynierską i
potrafi to udowodnić na jednym z konkretnych przykładów podanych w tematach podanych
przez katedrę dyplomującą.
Praca ta powinna, o ile jest to moŜliwe, zawierać pewne aspekty nowatorskie, a
ponadto :
1. Powinna być realizowana na podstawie wiedzy wykładanej w ramach kanonu oraz
przedmiotów wysłuchiwanych na kierunku dyplomowania i częściowo na
specjalizacji.
2. Powinna zawierać określony udział obliczeń analitycznych lub numerycznych wraz z
próbą optymalizacji przyjętego rozwiązania.
3. Powinna zawierać opis realizacji pracy oraz obliczenia i rysunki wykonane przy
pomocy technik komputerowych.
4. Powinna zawierać aspekty ekonomiczne i organizacyjne dotyczące zaproponowanego
w niej rozwiązania technicznego.

Praca dyplomowa podlega recenzji przedłoŜonej Komisji podczas
jej obrony.
ZAWARTOŚĆ PRACY :

Po dokładnym określeniu tematu i załoŜeń sformułowanych przez prowadzącego , w
pracy powinny być zawarte następujące elementy :
1. Analiza literaturowa aktualnie stosowanych rozwiązań technicznych.
2. Sformułowanie problemu i jego analiza z uwzględnieniem szczegółów.
3. Poszukiwanie rozwiązań w postaci podania pewnej liczby wariantów rozwiązania z
zastosowaniem róŜnych metod, np. heurystycznej, intuicyjnej, algorytmicznej, losowej
itp.
4. Wybór najkorzystniejszego rozwiązania z określeniem kryteriów i analizą wartości.
5. Opracowanie koncepcji wybranego rozwiązania.
6. Opracowanie projektu – konstrukcyjno – technologicznego.

7. Ocenę techniczno – ekonomiczną wybranego rozwiązania.
8. Szczegółowe rozwiązanie wybranych elementów projektu łącznie z rysunkami
wykonawczymi.
9. Podsumowanie rezultatów pracy i wnioski.
10. Zestawienie bibliograficzne opracowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym
zakresie.
UKŁAD PRACY :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Strona tytułowa z tematem i zakresem pracy ( standardowa ).
Spis treści ( aktualny ).
Wstęp zawierający zwarte omówienie tematu i zakresu pracy.
Merytoryczną treść pracy zgodną z jej tematem i zakresem.
Uwagi końcowe i najistotniejsze wnioski (ocena rozwiązanego problemu ).
Zestawienie bibliograficzne literatury źródłowej.
Załączniki w formie tabel obliczeniowych i rysunków.

UWAGA : Pracę naleŜy przygotować w trzech egzemplarzach :
- w miękkiej oprawie z dwustronnym wydrukiem do archiwum Wydziału
oraz w wersji elektronicznej,
- w sztywnej oprawie z wydrukiem jednostronnym dla promotora,
- egzemplarz dla dyplomanta w oprawie wg indywidualnego uznania.
REDAKCJA PRACY :

- pracę naleŜy opracować w formie rozdziałów i podrozdziałów, np.
1. ANALIZA ....... ( bold + 14’)
1.1. Analiza ...... ( bold + 12’)
1.1.1. Analiza ..... ( 12’)
Analiza ..... ( wyartykułowane z treści zagadnienie )
-

-

-

-

kaŜdy rozdział winien w końcowej części zawierać krótkie
podsumowanie ( naleŜy podać najistotniejsze dla analizowanego
problemu wnioski );
w przypadku wielokrotnie powtarzanych obliczeń, w części opisowej
pracy naleŜy przedstawić algorytm obliczeniowy, załoŜenia, przykład
obliczeniowy oraz końcowe wyniki w formie tabelarycznej i graficznej z
wnioskami, natomiast zestawienia tabelaryczne wyników dołączyć na
końcu pracy w formie załącznika;
w kaŜdym rozdziale naleŜy prowadzić odrębną numerację rysunków i
tabel, np. rozdz. 1 – rys.1.1; rys.1.2 ... itd.; tab.1.1; tab.1.2 ….itd.
rozdz. 3 – rys.3.1, rys.3.2 ... itd.; tab.3.1; tab.3.2 ....itd.;
wszystkie materiały ilustracyjne – schematy, wykresy, zdjęcia naleŜy
nazywać rysunkami !
kaŜdy rysunek i tabela winny zawierać podpis, a jeśli zostały zaczerpnięte
z literatury, to równieŜ źródło ich pochodzenia, np. charakterystyka
zewnętrzna spręŜarki typ XXX wg [?].
UWAGA : Podpis wraz z rysunkiem lub tabelą „wyjęte” z tekstu
muszą dostarczać pełnej informacji o prezentowanym
materiale.

-

-

prezentowane rysunki i tabele winny być skomentowane w tekście pracy;
w algorytmach obliczeniowych pod wzorami naleŜy zdefiniować
występujące w nich wielkości, podając ich miano, a same wzory naleŜy
numerować kolejno w danym rozdziale po prawej stronie w nawiasie
okrągłym, np. wzór ...... (1.1); (1.2) ..... itd.
wzór ....... (2.1); (2.2)....... itd.;
ten sam wzór naleŜy podać w tekście jeden raz, a następnie w miarę
potrzeby przywoływać jego numer w innych fragmentach pracy.

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE :

-

-

-

-

-

zestawienie naleŜy opracować w następującej kolejności : podręczniki i
ksiąŜki o charakterze monograficznym + artykuły problemowe + referaty
zaczerpnięte z materiałów konferencyjnych + akty normatywne +
materiały źródłowe firm branŜowych ( katalogi );
zestawienie pozycji ksiąŜkowych, artykułów i referatów naleŜy
opracować w układzie alfabetycznym od nazwiska autora(ów);
w przypadku ksiąŜki podajemy autora(ów) i pierwszą literę jego imienia,
tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania i rok; np.
Bonca Z. : Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna. Wyd. WSM,
Gdynia 2000;
w przypadku artykułu podajemy autora(ów) i pierwszą literę jego imienia,
tytuł artykułu, czasopismo, rok, numer zeszytu, strony;
Bonca Z. : Izolacje termiczne instalacji klimatyzacji obiektów o
duŜych zyskach wilgoci. „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna”.
2001, nr.12, s.460-467;
w przypadku referatu podajemy autora(ów) i pierwsza literę jego imienia,
tytuł referatu, nazwę konferencji, miejsce oraz strony w materiałach
konferencyjnych;
w tekście pracy naleŜy przywołać daną pozycję literaturową przez
podanie w nawiasie kwadratowym jej numeru z zestawienia, np. [1], [4] –
w przypadku przywołania większej ilości pozycji źródłowych, w danym
miejscu naleŜy podać w jednym nawiasie kwadratowym ich pozycje z
zestawienia, np. [2,5,13].

PROWADZĄCY PRACĘ – PROMOTOR :

1. Dokładnie określa temat, zakres i załoŜenia pracy.
2. Indywidualnie prowadzi studenta i pomaga mu w rozwiązywaniu problemów
technicznych.
3. W godzinach konsultacji przekazuje studentowi niezbędne informacje dotyczące
praktycznego wykorzystania zdobytej na zajęciach wiedzy w realizacji tematu pracy.
4. Recenzuje pracę ( arkusz oceny pracy ).
UWAGA :
Praca dyplomowa jest sprawozdaniem pisemnym, charakteryzującym
rozwiązany problem, stąd teŜ powinna zawierać wyczerpujący opis
poszczególnych etapów realizacji jej tez !
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