
(pieczątka wydziału)                                                                                                                          Załącznik do WWSZJK 

 

 

Kierunek: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i  nazwisko studenta: ……………………………………………………………………………………………….. 

nr albumu: …………………  

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

……………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Tytuł/stopień naukowy, imię i  nazwisko promotora/recenzenta pracy*:…………………………………………………. 

…………..………………………………………………………………………………………………………………… 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

OCENA  PRACY  DYPLOMOWEJ - MAGISTERSKIEJ 

 

kategorie kwalifikacji 

     liczba       

   

punktów 
kategoria: WIEDZA (minimalnie 11 pkt. - maksymalnie 20 pkt.) 

1) zgodność treści pracy z jej tytułem (0-2 pkt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

2) znajomość problematyki objętej tytułem pracy (0-3pkt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

3) poprawność pozyskiwania i wykorzystania danych do analizy (0-3 pkt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

4) poprawność sformułowania: przedmiotu i celu badań, problemów  i hipotez oraz wniosków (0-3 pkt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

5) innowacyjność tematu badań (0-3 pkt.)                                                              

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

6) poziom dyskusji naukowej: jej logiczność, rzetelność, oryginalność (0-6 pkt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

suma punktów  
kategoria: UMIEJĘTNOŚCI (minimalnie 11 pkt. - maksymalnie 20 pkt.)   

1) zdobyte umiejętności praktyczne (0-3 pkt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

2) umiejętność selekcji, interpretacji i krytycznej analizy treści zawartych w opracowaniach naukowych (0-3 pkt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

3) umiejętność doboru i zastosowania metod, technik i narzędzi badawczych, w tym analiz statystycznych (0-3 pkt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

4) umiejętność planowania i realizacji prac naukowych (0-3 pkt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 



………………………………………………………………………………………………………………….... 

5) poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna oraz tłumaczeń w języku obcym (0-2 pkt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

6) umiejętność sporządzania przypisów, bibliografii, aneksu, tabel, rysunków, schematów, wykresów (0-2 pkt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

7) poszanowanie praw autorskich (0-2 pkt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

8) ogólna estetyka pracy (0-2 pkt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

suma punktów  
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny pracy jest zdobycie minimalnej liczby punktów 

z każdej kategorii (wiedzy, umiejętności) 
 

ŁĄCZNA OCENA PRACY (według skali ocen wymienionej poniżej) łączna 

liczba 

punktów 

 

………… 

40-35 pkt. – 5,0 (bardzo dobry) 

34-32 pkt. – 4,5 (dobry plus) 

31-29 pkt. – 4,0 (dobry) 

28-25 pkt. – 3,5 (dostateczny plus) 

24-21 pkt. – 3,0 (dostateczny) 

20 punktów i poniżej - 2,0 (niedostateczny) 

ocena 

słowna 

 

…………. 

DODATKOWA OCENA OPISOWA PRACY  

(konieczna w przypadku pracy ocenionej na ocenę niedostateczną) 

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

.................................................................................................................................................................................  
propozycja  

wykorzystania pracy 

(wstawić x) 

publikacja komunikat naukowy materiał źródłowy materiał dydaktyczny inne 

 

 

    

 
………………                                                                      …………………………… 

       data                                                                          podpis promotora/recenzenta pracy* 

 

*niewłaściwe skreślić 


