
 
………………………., dnia ………….…………………. 

Pani/Pan ……………………………………….……….. Katedra …………………………..…………….………… 

 

Proszę o ocenę załączonej pracy:    licencjackiej    inżynierskiej    magisterskiej 

 

 

Dziekan      

Ocena pracy dyplomowej 
 

Tytuł pracy: ....................................................................................................................................................................... 

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

Studentka/Student: .................................................................  Kierunek: ...................................................................... 

Promotor: ................................................................................  Katedra: ........................................................................ 

I. Merytoryczna ocena pracy  
skala ocen: od 1 (najniższa) do 5 (najwyższa) lub „n/d” (nie dotyczy) 

 
    

 

 

n/d 1 2 3 4 5 

Temat pracy odpowiada studiowanemu kierunkowi      

Podjęcie tematu pracy było uzasadnione (temat jest istotny, aktualny, oryginalny)      

Cel pracy został określony poprawnie      

Konstrukcja pracy (struktura, zawartość, kompletność i kolejność rozdziałów)  

jest prawidłowa 
     

Treść rozważań odzwierciedla podjęty temat i określony cel pracy      

Przeglądu źródeł dokonano w sposób rzetelny (właściwy rodzaj, zakres  

i liczba pozycji w języku polskim, w językach obcych, aktualność)       

Wybrane zostały odpowiednie metody i narzędzia badawcze      

Badania zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy      

Sformułowane wnioski są logiczne, poprawne i kompletne 
     

Sformułowane wnioski wynikają z przedstawionego materiału badawczego      

Praca posiada walory utylitarne (prezentuje np. istotne rekomendacje,  

autorski model empiryczny, praktyczny projekt biznesowy itp.)  
      

Cel pracy został osiągnięty      

               



II. Ocena formalnej strony pracy  
skala ocen: od 1 (najniższa) do 5 (najwyższa 

 
    

 

 

 1 2 3 4 5 

Praca została napisana poprawnym językiem (terminologia dyscypliny, stylistyka,  

gramatyka, ortografia, interpunkcja, jednostki miar)  
     

Praca została napisana zgodnie z przyjętymi standardami edytorskimi (spisy,  

przypisy źródłowe, tabele, rysunki, wzory)   
     

 

Inne uwagi lub wskazania (np. dotyczące postawionych hipotez czy pytań badawczych; w przypadku  

skrajnie negatywnych ocen konieczne jest ich uzasadnienie): 

 

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

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

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

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

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

                  

III. Możliwości wykorzystania pracy 

Praca lub jej fragmenty (np. z wynikami badań) nadają się do: 

  opublikowania jako artykuł naukowy    komercjalizacji 

 udostępnienia instytucjom       wykorzystania w dydaktyce  

 innego wykorzystania        

Szczegółowe propozycje wykorzystania pracy: ……………………………………………………………..…………. 

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

 

Pracę warto zgłosić do konkursów na najlepsze prace dyplomowe:      tak      nie 

 

IV. Ocena końcowa pracy  

 

Osiągnięto efekt kształcenia dotyczący umiejętności samodzielnego  

przygotowania pracy pisemnej właściwej dla studiowanego kierunku:     tak      nie 

 

Pracę oceniam jako: ...……………………………………….………  

 

……...…………………….., dnia ...........................................    …………………………................................. 

                               Podpis promotora / recenzenta 


