
Uchwała nr 3Il20żż
Sęnatu Olsztyńskiej SzkoĘ Wyższej w Olsztynie

z dniaZl marcaZjżŻ r.

w sprawie zmiany narzędziw Wewnętrznym Systemie Zapewniania JakoŚci Kształcenia

w OlszĘńskiej Szkole Wyższej

Napodstawie Ustawy zdnia2O lipca201B r, Prav,o o szkolnictwieul.yższytlt in.auce (Dz. U.2021,Poz.

47B zpożn.ztn.) oraz § 22 ust.2 pkt 1_8 Statuttl olsźy,ńskie.i Szkoły Wyzszej, Senat uchwala, co na-

stępuje:

§l

Senat olsztyńskiej Szkoł1, Wy.ższej podczas posiedzenia rv dniu 25 marca 2022 r. uchlvala zmianY

w Welvnętrznyrn Systenlie Zapewniania.Iakości Kształcenia u,Olszt5,"Iiskiej Szkole Wyższej.

Zmiana do§czy: lliarzędzi WSZ.IK pkt ]7 kartu lcen! prucy dllplonnwej, który stanorł'i załącznik do

niniejszej uchr,va\,,

§2

Nadzór nacl rł,clrozeniem i doskonalenietn Wervnętrzl]ego Systenru ZaPewniania JakoŚci Kształcenia

sprar,vuje Rektor.

Wdrożenie procedur i mechanizmów kontroli

powierza się Dziekanom.

poszczególnych Wydziałów oraz ich realizację

uchrł,ała rvchodzi lv zlrcie z dniem podjęcia.

§3

dla

§4

P



(pieczątka Wydziału) Załqcznik do WWSZIK

Kierunek:

Imię i naauisko sfudenta: ttllll,il|.l,.,...r1.1

nr albumu:

Temat pracy:

*niewłaściwe skreślić

OCENA PRACY DYPLOMOWEJ _ LICENCJACKIEJ

kategorie kwa|ifikacji liczba
unktów

ka : WIEDZA (minimalnie 8 ie 14
1) zgodność heści pracy zjej tytułem (0-2 pkt)

2) znajomość problemaĘki objętej §Ąułem pracy (0-3pkt)

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

4) poprawność sformułowania
3pkt)

przedmiotu i celu badań, problemów i hipotez badawczych oraz wniosków (0-

5) innowacyjność tematu badań (0-3 pkt)

suma punktów
kategoria: UMIEJETNOŚC minimalnie 11 _m |nie 20

1) zdoby,te umiejętności praĘczne (0-3 pkt.)

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

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

4) umiejętność planowania irealizacji prac naŃowych (0-3 pkt.)

5) poprawność sĘlistyczna, gramatycnta i ortograficznaoraztłlmaczeń w języku obcym (0-2 pkt.)

Tytuł/stopień naukowy, imię i nanvisko promot or al ręcenzenta pracy* :



6) umiejętność sporządzaniaprz}pisów, bibliografii, aneksu, tabel, rysuŃów, schematów, wykresów (0-2 pkt.)

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

8) ogólna estetyka pracy (0-2 pkt.)

suma punktów

warunkiem uzvskania pozvtywnei ocenv oracv iest zdobvcie minimalnei liczbv punktólv

z każdei katesorii (wiedzv, ulryieifiuśel)
ŁĄCZNA OCENA PRACY (według skali ocen wymienionej poniżej) łącznaliczba

punktów

ocena slowna

31-34 pkt. - 5,0 (bardzo dobry)
28-30 pkt. - 4,5 (dobry plus)
25-27 pkt. - 4,0 (dobry)
24-ż2pkt. - 3,5 (dostateczry plus)
18-21 pkt. - 3,0 (dostateczry)
17 pkt. i poniżei - 2.0 (niedostateczry)

DODATKOWA OCENA OPISOWA PRACY
(konieczna w prrypadku pracy ocenionej na ocenę niedostateczną)

propozycja
wykorzystania pracy

(wstawić x)

publikacja komunikat naukowy materiał zródłowy materiał dydaĘcmy 1nne

data

*niewłaściwe skreślić

podpis promotora./recenzenta pracy*



(pieczątka wydziału) Załqcznik do WWSZJK

Kierunek:

Imię i nazwisko studenta: .....

nr albumu:

Temat pracy:

*niewłaściwe skreślić

OCENA PRACY DYPLOMOWEJ - MAGISTERSKIEJ

kategorie kwalifikacji
liczba

nunktów
katesoria: WIEDZA (minimalnie 11 pkt. - maksymalnie 20 pkt.)

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

2) znajomość problemaĘki objętej §tułem pracy (0-3pkt.)

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

4) poprawność sformułowania: przedmiofu i celu badń, problemów i hipotez oraz wniosków (0-3 pkt,)

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

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

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

l) zdoble umiejętności praktyczne (0-3 pkt.)

2) umiejętność selekcji, interpretacji i krytycznej anal'izy treści zawafich 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 irea|izacjiprac naukowych (0-3 pkt.)



D pop.a*nośó stylistyczna, gramatycnlaiortograflcmaoraztłumaczeń w języku obcym (0-2 pk.)

ó) .r"rt"jętr"ść ,p*"ądzariaprzypisów, bibliografii, aneksu, tabelo rysuŃów, SChematÓW, \ryYkrO§ÓW (0,2 Pkt,)

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

8) ogólna estetykapracy (0-2 pkt.)

suma punktów

warunkiem uzvskania oozvtvwnei ocenv nracv iest zdobvcie minimalnei liczbv ounktów
z każdei kategorii (wiedzv, umieietności)

ŁĄCZNA OCENA PRACY (według skali ocen wymienionej poniżej) lączna
liczba

punktów40-35 pkl - 5,0 (bardzo dobry)
34-32 pkt - 4,5 (dobry plus)
31-29 pkt. - 4,0 (dobry)
28-ż5 pkt. - 3,5 (dostateczry plus)
24-2I pkt. - 3,0 (dostateczry)
20 punktów i poniżej - 2,0 (niedostatecmy)

ocena
słowna

DODATKOWA OCENA OPISOWA PRACY
(konieczna w przypadku pracy ocenionej na ocenę niedostateczną)

propozycja
wykorzystania pracy

(wstawić x)

publikacja komunikat naukowy materiał żódłowy materiał dydaktyczny lnne

data

*niewłaściwe skreślić

podpis promotora/recenzenta pracy*


