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Wymagania formalne dotyczące składanych fragmentów pracy licencjackiej celem poddania ich 

ocenie 

 

• Każdy fragment pracy oddany do oceny powinien dodatkowo zawierać: 

o  stronę tytułową pracy przygotowaną wg obowiązujących na Wydziale Zarządzania 

standardów; 

o W miejscu wstępu opis problemu badawczego, cele pracy, hipotezy lub pytania 

badawcze, opis metodyki badań; 

o Kompletny spis treści pracy. 

• Formatowanie: marginesy 2,5cm, czcionka 12, odstęp 1,5 wiersza, strony numerowane. 

• Wydruk – proszę wydrukować pracę w formacie: wydruk dwustronny, 2 arkusze na stronę – dzięki 

temu 4 strony raportu zmieszczą się na jednej kartce i ochronimy kilka drzew    

• Uwaga w pracy proszę stosować przypisy dolne! Powołując się na literaturę proszę podawać 

numery stron! Natomiast w przypadku korzystania z zasobów internetowych należy w przypisie 

podać dokładny adres strony WWW (w pełni skopiowany link!).  
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Ocena raportu (75% oceny projektu) - kryteria równorzędne 

 Kompletność  

 Poprawność obliczeń  

 Kompletność, głębokość, wielowymiarowość oraz stopień indywidualizacji analizy przyczynowej  

 Stopień konkretyzacji, ilość i jakość  proponowanych środków zaradczych  

 Zgodność z wymogami formalnymi  

 

Prezentacja studium przypadku (25% oceny projektu) 

8 maj złożenie projektów w wersji elektronicznej wraz z plikiem Excel zawierającym poszczególne tabele budżetowe 

12 maj  – złożenie projektów w wersji papierowej 

12 oraz 19 maj – pierwsza część prezentacji studium przypadku – kolejność wystąpień losowa – wszystkie grupy robocze są 

przygotowane na dzień 12 maja: 

 Charakterystyka firmy 

 Prezentacja budżetów planowanych oraz rzeczywistych 

 Identyfikacja przyjętych kryteriów tolerancji/nietolerancji odchyleń budżetowych wraz z uzasadnieniem 

doboru 

 Prezentacja odchyleń istotnych nietolerowanych 

25 maj – druga część prezentacji studium przypadku: 

 Prezentacja odchyleń istotnych nietolerowanych 

 Analiza przyczynowa odchyleń 

 Prepozycja środków zaradczych (działań korygujących oraz zapobiegawczych) 

 Sugestie dla badanego przedsiębiorstwa 

Kryteria oceny prezentacji – kryteria równorzędne: 

 Jasność i klarowność przekazu treści  

 Poziom przygotowania prezentujących  

 Poprawność przygotowania prezentacji od strony techniczno-wizulanej (m.in. kolorystyka, czcionki, grafiki, 

czytelność itp.) 

 Kompletność wystąpienia  

 Zdolność odpowiedzi na zadane pytania  


