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Wytyczne uczelniane i/lub wydziałowe dotyczące prac dyplomowych         

Strona WWW Wydz. Elektrycznego PW:  www.ee.pw.edu.pl 

Zakładka:  Portal informacyjny  Dokumenty do pobrania  
 [DZIEKANAT] Prace dyplomowe 

 

Pliki przydatne przed egzaminem dyplomowym 

UWAGA: Część dokumentów/wniosków składana jest elektronicznie (zdalnie). Nie wszystkie muszą 
być dostępne na ww. wydziałowym portalu informacyjnym. Szczegółowe informacje, które 
dokumenty/wnioski składa się w wersji elektronicznej, a które należy donieść osobiście – dowiedzą 
się Państwo w dziekanacie. 
W przypadku pojawienia się kolejnych zarządzeń należy mieć na względzie te najbardziej aktualne (z 
najbardziej aktualną datą). 

 PD_101 Zasady dyplomowania – zasady dyplomowania 

 PD_102 Dyplomowanie kroki postepowania – dyplomowanie kroki postępowania 

 PD_108 Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego  – wniosek o 
dopuszczenie do obrony, drukowany z systemu ISOD 

 PD_109 Dane osobowe do dyplomu – dane osobowe do dyplomu 

 PD_117 Wniosek o suplement – wniosek o wydanie suplementu 

 PD_203 Prezentacja_obrona_pracy – szablon prezentacji na obronę (przykład)  

 pliki związane ze stroną edycyjną pracy (PD_106, PD_107), zarządzenia Rektora 
(nr 43_2016, 57_2016, 107_2021, 108_2021, 109_2021 z załącznikami)  patrz 
pkt. 2 „Wymagania edytorskie” na niniejszej stronie WWW (plik „edyt_dypl”) 

 

Egzaminy dyplomowe zdalne – dodatkowe pliki 

UWAGA: W przypadku pojawienia się kolejnych zarządzeń należy mieć na względzie te najbardziej 
aktualne (z najbardziej aktualną datą). 

 PD_213 (PL/Eng) – zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego zdalnie  

 PD_214 (PL/Eng) – oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu 
dyplomowego w trybie zdalnym 

 PD_215 (PL/Eng) – obrona zdalna krok po kroku  

 

aktualizacja: 
18.01.2022 
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Procedura przygotowania się do egzaminu oraz jego przebiegu 

Działania odnoszące się do egzaminu dyplomowego powinny być przeprowadzane 
zgodnie z ogólnymi zasadami przedstawionymi w dokumencie PD_101. Kompleksowy 
opis procesu dyplomowania na Wydziale Elektrycznym, z uwzględnieniem wytycznych 
ogólnouczelnianych, został zawarty w dokumencie PD_102. Należy stosować się 
bezwzględnie do wszystkich przedstawionych w nim czynności, do których na finiszu 
realizacji pracy (ze strony studenta) należą: 

 Krok 1  Równolegle z finalizacją pracy, kontaktujemy się z dziekanatem (studenci 
OKNO także z ich biurem) celem złożenia dokumentów, z wnioskiem elektronicznym 
PD-117 na czele. W przypadku egzaminów zdalnych, dodatkowo do dziekanatu 
należy dostarczyć osobiście oświadczenie PD_214 (najlepiej po uprzednim umówieniu 
się). Dokonujemy wszystkich wymaganych formalności utwierdzając się, czy czegoś 
nie brakuje i/lub nie ma błędów i/lub z czymś nie zalegamy (ważne, aby później nie 
trzeba było przesuwać terminu obrony, a wręcz nie zostać skreślonym/-ą z listy 
studentów!). 

UWAGA: Studenci wznawiający studia na samą obronę pracy dyplomowej, na etapie 
wprowadzania ostatnich korekt, składają wniosek o wznowienie studiów na obronę 
PD_155. Jak już otrzyma się status “wznowienie na czas obrony pracy dyplomowej” – 
można aplikować wniosek PD_117, po złożeniu pracy dyplomowej i odebraniu decyzji 
wznowienia. W tym przypadku praca powinna zostać złożona i przyjęta w systemie 
ISOD na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem obrony. 

 Krok 2  Po zaakceptowaniu ostatecznej wersji pracy przez opiekuna, student 
wprowadza ją w wersji PDF do systemu ISOD (dotyczy to także studentów OKNO, 
którzy powinni mieć dostęp do systemu ISOD). Opcjonalnie można zamieścić także 
pliki dodatkowe (w przypadku większej liczby – w wersji „spakowanej”). W systemie 
USOS-APD robi to na razie dziekanat, choć z czasem może to być także zadaniem 
studenta. Zwraca się uwagę na poprawność zredagowania strony tytułowej, 
streszczeń (w obu językach) oraz oświadczeń o autorskości i udzieleniu licencji, 
zgodnie z wzorami PD_106 lub PD_107, a także zarządzeniami Rektora nr 57_2016 
oraz 109_2021 z załącznikami (patrz pkt. 2 „Wymagania edytorskie” na niniejszej 
stronie WWW – plik „edyt_dypl”).  

Po wprowadzaniu przez opiekuna raportu systemu antyplagiatowego JSA, blokuje on 
pracę w systemie ISOD. W ten sposób przyjmuje ją do obrony. Data przyjęcia pracy w 
ISOD jest datą złożenia pracy (patrz plik PD_102). WAŻNE: Niezłożenie pracy w 
terminie może skutkować skreśleniem studenta z listy studentów. 
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UWAGA: Zgodnie z  zarządzeniem nr 107_2021 Rektora PW (z dnia 9.11.2021) dla 
prac dyplomowych składanych na Wydziale Elektrycznym po 1 stycznia 2022 r. NIE ma 
obowiązku drukowania pracy dyplomowej. Studentów, którzy uzupełniają jeszcze 
wersje papierowe prac złożonych do końca 2021 r. odsyłam do opisu na końcu pkt. 2 
„Wymagania edytorskie” na niniejszej stronie WWW (plik „edyt_dypl”). 

 Krok 3  Po pozytywnej decyzji dziekana przygotowywane są dokumenty do 
obrony w wersji elektronicznej w systemie ISOD (bez zaangażowania studenta). 

UWAGA: Jeżeli student nie złoży wszystkich dokumentów i/lub ma jakieś braki (o 
czym mowa w ‘kroku 1’), ważne, aby je możliwie jak najszybciej je uzupełnił, gdyż w 
przeciwnym razie będzie to skutkowało brakiem dopuszczenia do obrony. 

Na egzamin dyplomowy student przygotowuje prezentację, której przykładowy 
szablon został zamieszczony w dokumencie PD_203. Prezentację tą (w wersji PDF lub 
PPT) należy przesłać pełnomocnikowi ds. dyplomowania w Zakładzie SIP 
(bezpośrednio lub przez opiekuna, via e-mail lub MS-Teams) – do archiwizacji w 
zasobach wydziałowych. 

O terminie egzaminu poinformuje opiekun lub pełnomocnik ds. dyplomowania – po 
uprzednim skontaktowaniu się z nim (np. drogą e-mail). 

 Krok 4  Egzamin dyplomowy odbywa się: 

- w formie tradycyjnej (stacjonarnej, na uczelni) – zazwyczaj w pokoju 202 GE lub w 
sali seminaryjnej 200 GE,  

- w formie zdalnej: w aplikacji MS-Teams, a w niej w zespole ZSIP_obrona, w którym 
należy dołączyć do odpowiedniego spotkania (jako gość, w zaplanowanym wcześniej 
terminie). 

UWAGA: W przypadku egzaminu zdalnego, oprócz standardowych wymagań 
związanych z systemami ISOD i USOS-APD, student powinien mieć dostęp do aplikacji 
MS-Teams (z pakietu Office 365) z ważnym kontem na domenie @pw.edu.pl. Przed 
obroną należy przećwiczyć połączenie (choć krótka interakcja z opiekunem w tej 
aplikacji). 

Egzamin składa się z dwóch części, tzn.  

- prezentacji wyników pracy, trwającej 5-10 minut, z wykorzystaniem własnego 
urządzenia (np. laptopa), a przy obronie tradycyjnej opcjonalnie np. wydruków lub też 
poprzez zaprezentowanie działania wykonanego urządzenia lub aplikacji,  

- odpowiedzi na pytania egzaminacyjne – obejmującej w sumie 3 pytania z 
obowiązującego dla danego kierunku zestawu (jak poniżej i/lub w odrębnym miejscu). 
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 Krok 5  Po egzaminie dyplomowym komisja egzaminacyjna dopełnia 
niezbędnych formalności w systemach ISOD oraz USOS-APD. Następnie dziekanat 
uzupełnia dokumentację studiów. Aby student mógł docelowo otrzymać dyplom 
niezbędne jest dopełnienie wszystkich (ewentualnie) brakujących formalności 
wymaganych przez dziekanat, w tym tzw. obiegówki, którą obecnie załatwia się w 
formie elektronicznej. Odnośnie tego najlepiej utwierdzić się jeszcze raz po obronie 
(po 1-2 dniach roboczych). 

 

Ważne terminy 

 Pracę należy złożyć w terminie wynikającym z harmonogramu studiów – patrz 
dokument PD_102, a także PD_301-PD_303. W przypadku niemożności złożenia 
pracy w terminie, student powinien złożyć podanie o jego przedłużenie PD_111. 

 Złożenie dokumentów przed obroną w dziekanacie powinno odbyć się nie później 
niż 5 dni roboczych przed planowaną obroną (wskazane co najmniej tydzień wcześniej 
i już wówczas bez żadnych braków/niedociągnięć). 

 Egzamin dyplomowy powinien odbyć się z uwzględnieniem terminów podanych 
przez Dziekana także w dokumentach PD_301-PD_303, jednak nie później niż w ciągu 
30 dni roboczych od daty złożenia pracy. 
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Pytania egzaminacyjne – kierunek ELEKTROTECHNIKA1 

I. METROLOGIA WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH 

1. Podstawowe jednostki układu SI 
2. Wzorce napięcia, rezystancji, pojemności i indukcyjności 
3. Klasyfikacja metod pomiarowych 
4. Przetworniki wielkości elektrycznych – klasyfikacja i zastosowania  
5. Czujniki wielkości nieelektrycznych – klasyfikacja i zastosowania  
6. Pomiary wartości średniej, skutecznej i szczytowej napięcia 
7. Pomiary mocy i energii w sieci elektroenergetycznej 
8. Pomiary wielkości magnetycznych 
9. Pomiary rezystancji, pojemności i indukcyjności 
10. Pomiary temperatury, termowizja 
11. Pomiary długości, odległości i przesunięcia 
12. Pomiary prędkości i przyspieszenia 
13. Pomiary przepływu 
14. Pomiary czasu, okresu i częstotliwości 
15. Pomiary ciśnienia 
16. Defektoskopia ultradźwiękowa 

II. UKŁADY I PRZYRZĄDY POMIAROWE 

17. Klasa i błąd miernika analogowego oraz cyfrowego 
18. Sygnały pomiarowe – podział, właściwości, zastosowania 
19. Układy kondycjonowania sygnałów pomiarowych 
20. Przekładniki prądowe i napięciowe 
21. Mostki prądu stałego i zmiennego 
22. Multimetry cyfrowe – właściwości i zastosowania 
23. Oscyloskop cyfrowy i jego zastosowania w metrologii 
24. Przetwarzanie analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe 
25. Rodzaje i źródła błędów pomiaru przyrządem cyfrowym  
26. Mikroprocesory i mikrokontrolery w technice pomiarowej 
27. Systemy czasu rzeczywistego w technice pomiarowej 
28. (MGR) Komputery wbudowane w technice pomiarowej 

 
1 UWAGA: Na studiach I stopnia obowiązują pytania oprócz tych oznaczonych symbolem ‘MGR’, na studiach II stopnia – 
wszystkie. W przypadkach wątpliwych prosimy o informację, że dana partia materiału nie była omawiana na zajęciach. 
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Pytania egzaminacyjne – kierunek ELEKTROTECHNIKA – c.d. 

III. SYSTEMY INFORMACYJNO-POMIAROWE; 
ANALIZA I PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW POMIAROWYCH 

29. Budowa i zastosowania kart zbierania danych 
30. Interfejsy szeregowe: RS-232C, RS-485, USB (i inne) 
31. Interfejsy bezprzewodowe: IrDA, Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee (i inne) 
32. Interfejs przyrządowy IEC-625.2 (GPIB) 
33. Interfejs modułowy VXI-PXI 
34. Język programowania przyrządów pomiarowych: SCPI 
35. Wirtualny przyrząd pomiarowy – budowa i właściwości 
36. Rozproszone systemy pomiarowe w sieci komputerowej 
37. Zdalny dostęp do laboratorium, laboratorium wirtualne 
38. Analiza częstotliwościowa sygnałów 
39. Filtracja cyfrowa 
40. (MGR) Analiza czasowo-częstotliwościowa i falkowa sygnałów 
41. (MGR) Modulacje amplitudy, częstotliwości i fazy 
42. (MGR) Metody zwielokrotniania kanałów transmisyjnych 
43. (MGR) Kompresja stratna i bezstratna 
44. (MGR) Narzędzia sztucznej inteligencji w przetwarzaniu sygnałów 

pomiarowych 
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Pytania egzaminacyjne – kierunek INFORMATYKA2  

I. ALGORYTMY; SIECI KOMPUTEROWE; BAZY DANYCH 

1. Reprezentacja liczb w pamięci komputera oraz dokładność ich 
przechowywania  

2. Źródła błędów numerycznych 
3. Definicja algorytmu, formy opisu oraz warunki jego poprawności 
4. Złożoność obliczeniowa algorytmów, podział algorytmów wg ich złożoności  
5. Struktury drzewiaste 
6. Algorytmy sortowania i ich złożoność obliczeniowa 
7. Metoda elementów skończonych oraz jej zastosowanie 
8. Algorytmy „zachłanne” (greedy) – istota oraz przykłady  
9. Komunikacja w sieciach komputerowych w oparciu o warstwowy model 

ISO-OSI 
10. Komunikacja przewodowa w sieciach komputerowych 
11. Komunikacja bezprzewodowa w sieciach komputerowych 
12. Problemy bezpieczeństwa w sieciach komputerowych  
13. Metody szyfrowania w sieciach komputerowych 
14. Obiektowe a relacyjne bazy danych 
15. Zastosowanie indeksowania w bazach danych 

 

 

 

 

 

 

 
2 UWAGA: Na studiach I stopnia obowiązują pytania oprócz tych oznaczonych symbolem ‘MGR’, na studiach II stopnia – 
wszystkie. W przypadkach wątpliwych prosimy o informację, że dana partia materiału nie była omawiana na zajęciach. 
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Pytania egzaminacyjne – kierunek INFORMATYKA – c.d.  

II. JĘZYKI PROGRAMOWANIA; GRAFIKA KOMPUTEROWA;  
KOMPRESJA DANYCH 

16. Struktura i zasada działania typowego kompilatora 
17. Programowanie niskopoziomowe 
18. Różnice w metodyce programowania: C, C++, Java 
19. Problemy rzutowania i wirtualna kamera w grafice komputerowej 
20. Metody realizacji globalnego oświetlenia w grafice komputerowej 
21. Problemy eliminacji elementów zasłoniętych 
22. Standardy kompresji: JPEG, MPEG, MP3 
23. (MGR) Kompresja stratna i bezstratna 
24. (MGR) Kwantyzacja skalarna i wektorowa 
25. (MGR) Kodowanie transformacyjne 
26. (MGR) Sztuczne sieci neuronowe – samoorganizujące i trenowane  

z nauczycielem 

27. (MGR) Technika uczenia oparta na wektorach podtrzymujących (sieci SVM) 
28. (MGR) Sieci neuronowe w charakterze klasyfikatora i uniwersalnego 

aproksymatora 

III. ELEKTROTECHNIKA; ELEKTRONIKA; METROLOGIA 

29. Klasyfikacja metod pomiarowych 
30. Czujniki wielkości nieelektrycznych – klasyfikacja i zastosowania 
31. Przetworniki wielkości elektrycznych – klasyfikacja i zastosowania 
32. Sygnały pomiarowe – podział, właściwości, zastosowania 
33. Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe 
34. Multimetry cyfrowe – właściwości i zastosowania 
35. Oscyloskop cyfrowy i jego zastosowania w metrologii 
36. Pomiary czasu, okresu i częstotliwości 
37. (MGR) Filtracja cyfrowa 
38. (MGR) Analiza częstotliwościowa sygnałów 
39. (MGR) Analiza czasowo-częstotliwościowa i falkowa sygnałów 
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Pytania egzaminacyjne – kierunek AUTOMATYKA I ROBOTYKA3 

I. METROLOGIA WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH 

1. Klasyfikacja metod pomiarowych  
2. Czujniki wielkości nieelektrycznych – klasyfikacja i zastosowania 
3. Przetworniki wielkości elektrycznych – klasyfikacja i zastosowania 
4. Pomiary mocy i energii w sieci elektroenergetycznej 
5. Pomiary wielkości magnetycznych 
6. Pomiary rezystancji, pojemności i indukcyjności 
7. Pomiary temperatury, termowizja 
8. Pomiary długości, odległości i przesunięcia 
9. Pomiary prędkości i przyspieszenia 
10. Pomiary czasu, okresu i częstotliwości 
11. Pomiary przepływu 
12. Pomiary ciśnienia 

II. UKŁADY I PRZYRZĄDY POMIAROWO-KONTROLNE,  
ANALIZA I PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW POMIAROWYCH 

13. Sygnały pomiarowe – podział, właściwości, zastosowania 
14. Układy kondycjonowania sygnałów pomiarowych 
15. Przekładniki prądowe i napięciowe 
16. Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe 
17. Częstościomierz – czasomierz cyfrowy 
18. Multimetry cyfrowe – właściwości i zastosowania 
19. Oscyloskop cyfrowy i jego zastosowanie w metrologii 
20. Mikroprocesory i mikrokontrolery w systemach pomiarowo-kontrolnych 
21. Filtracja cyfrowa 
22. Analiza częstotliwościowa sygnałów  
23. (MGR) Analiza czasowo-częstotliwościowa i falkowa sygnałów 
24. (MGR) Kompresja stratna i bezstratna 
25. (MGR) Narzędzia sztucznej inteligencji w przetwarzaniu sygnałów 

pomiarowych 
  

 
3 UWAGA: Na studiach I stopnia obowiązują pytania oprócz tych oznaczonych symbolem ‘MGR’, na studiach II stopnia – 
wszystkie. W przypadkach wątpliwych prosimy o informację, że dana partia materiału nie była omawiana na zajęciach. 
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Pytania egzaminacyjne – kierunek AUTOMATYKA I ROBOTYKA – c.d. 

III. SYSTEMY POMIAROWO-KONTROLNE, TELEMETRIA 

26. Budowa i zastosowania kart zbierania danych 
27. Interfejsy przewodowe: RS-232C, RS-485, USB, IEC-625 (i inne) 
28. Interfejsy bezprzewodowe: IrDA, Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee (i inne) 
29. Interfejs modułowy VXI-PXI 
30. Wirtualny przyrząd pomiarowo-kontrolny – budowa i właściwości 
31. Rozproszone systemy pomiarowo-kontrolne w sieci komputerowej 
32. Zdalne sterowanie przyrządem pomiarowym lub robotem 
33. Metody zwielokrotniania kanałów transmisyjnych  
34. Modulacje amplitudy, częstotliwości i fazy 

 


