
 

        Wrocław/Jelenia Góra, dn. .......................201 ... r. 

 
                       pieczęć 
           Pan/i ...................................................................................................................... 

 

 

Proszę o ocenę załączonej pracy dyplomowej studenta/ki ...................................................................... 

Egzamin dyplomowy przewiduje się w dniu ...................................... 

 
    Dziekan 

 

 

Ocena pracy dyplomowej  
 

Temat pracy:  ............................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko studenta/ki ..................................................................................................Nr albumu .................. 

Promotor: . ................................................................................................................................................................. 

 

1. Merytoryczna i metodyczna ocena pracy uwzględniająca efekty kształcenia 
realizowane na studiowanym kierunku studiów w zakresie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych: 

W jakim stopniu cel pracy został określony poprawnie (nie ocenia Promotor)? 

      w pełni   w znacznym    częściowo   w niedostatecznym  

W jakim stopniu właściwie przeprowadzono badania literaturowe dla pełnego zrealizowania celu pracy (odpowiedniość i 

różnorodność, rodzaj i zakres źródeł literaturowych, odwołania do literatury w języku polskim i w językach obcych, 

aktualność – data wydania)? 

      w pełni   w znacznym    częściowo   w niedostatecznym 

W jakim stopniu określone zostały metody badawcze zastosowane w pracy? 

      w pełni   w znacznym    częściowo   w niedostatecznym 

W jakim stopniu przyjęte w pracy metody badawcze są prawidłowe? 

      w pełni   w znacznym    częściowo   w niedostatecznym 

W jakim stopniu właściwie przeprowadzono badania własne? 

      w pełni   w znacznym    częściowo   w niedostatecznym 

W jakim stopniu  treść rozważań w pracy jest podporządkowana przyjętemu celowi i odzwierciedla przyjętą koncepcję 

badawczą ? 

      w pełni   w znacznym    częściowo   w niedostatecznym 

W jakim stopniu cel pracy został osiągnięty? 

      w pełni   w znacznym    częściowo   w niedostatecznym 

W jakim stopniu zamieszczone wnioski oraz konkluzje wynikają z przeprowadzonych badań? 

      w pełni   w znacznym   częściowo   w niedostatecznym 

Czy praca stanowi nowe ujęcie problemu? 

      tak   nie 

 

 

 

 

 

Merytoryczna i metodyczna ocena pracy - uwagi szczegółowe: 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  



2. Ocena formalnej strony pracy: 

W jakim stopniu konstrukcja pracy jest prawidłowa (struktura, zawartość i kompletność rozdziałów, ich właściwa 

kolejność)? 

   w pełni   w znacznym    częściowo   w niedostatecznym 

W jakim stopniu język pracy jest poprawny (terminologia, gramatyka, ortografia, interpunkcja)? 

   w pełni   w znacznym    częściowo   występują znaczne usterki 

W jakim stopniu technika pisania pracy, tabele, rysunki, wzory są zgodne z przyjętymi standardami? 

   w pełni   w znacznym    częściowo   występują znaczne usterki 

W jakim stopniu przypisy źródłowe są zgodne z przyjętymi standardami? 

   w pełni   w znacznym    częściowo   występują znaczne usterki 

W jakim stopniu spisy literatury, tabel, rysunków itp. są wykonane poprawnie? 

   w pełni   w znacznym    częściowo   występują znaczne usterki 

 

 

 

 

3. Rekomendacje w zakresie wykorzystania pracy: 

Czy wyniki pracy, w całości lub częściowo, można wykorzystać? 

 tak, w publikacji    tak, w praktyce    tak, w materiałach dydaktycznych   nie  

Czy pracę należy rekomendować do udziału w konkursach na najlepsze prace dyplomowe? 

 tak    nie 

4. Ocena Promotora dotycząca umiejętności i kompetencji społecznych studenta 
(zaangażowanie w realizację pracy, samodzielność i kreatywność w realizacji badań oraz 
przygotowaniu pracy) 

 

 

 

 

5. Ocena końcowa pracy dyplomowej (słownie): …………………………………. 

 

 

 

 

 

Wrocław/Jelenia Góra, dnia ....................................        ........................................ 
                        Podpis 

Formalna ocena pracy - uwagi szczegółowe: 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Uzasadnienie oceny końcowej (obowiązkowe) 

 .........................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 


