Załącznik A – Pytania w recenzji pracy dyplomowej wraz ze skalą punktów i oceny
Uwagi ogólne:
1. Od oceniających pracę oczekuje się ustosunkowania do wszystkich wymienionych
pytań w formie rozwiniętej wypowiedzi.
2. Ocena pracy jest dwustopniowa – recenzent punktuje poszczególne cechy pracy, co
pozwala określić przybliżoną ocenę końcową oraz merytorycznie uzasadnia, co
stwarza podstawy do wystawienia ostatecznej oceny.
3. Punktacja oddzielnie odnosi się do wartości merytorycznej pracy (treści) i oddzielnie
do oceny jej strony technicznej (formy). Do obydwu punktacji stosuje się niezależne
minimum punktów, decydujące, czy praca może być pozytywnie oceniona.
4. Ten sam formularz pracy stosuje się do oceny prac licencjackich i magisterskich.
Ocena pracy odnosi się do poziomu studiów. Punktacja i ocena pracy powinna
uwzględniać różnice w wymaganiach, jakie stawiane są przed pracami dyplomowymi i
magisterskimi.
1. Merytoryczna ocena pracy (minimum kwalifikujące 25 pkt.)
a) MOTYWACJA: Jaki cel (problem, zadanie) został postawiony przed pracą? Czy jego
znaczenie zostało uzasadnione? (0-5 pkt)
b) PYTANIE BADAWCZE I HIPOTEZA: Czy zostały postawione w pracy pytania
badawcze i/lub hipotezy badawcze? Jakie? (0-5 pkt)
c) METODA: Jaką metodą badawczą posłużono się w pracy? Czy jest ona dostosowana
do celu pracy? Czy została prawidłowo zastosowana? (wybór metody i dostosowanie
do celu pracy 0-5 pkt, zakres i poprawność użycia 0-5 pkt)
d) WIEDZA: Czy i jaką wiedzę nabytą w toku studiów danego stopnia na studiowanym
kierunku wykorzystano w pracy? Jak można ocenić stopień przyswojenia wiedzy
(podstawowy, zadowalający, pogłębiony, rozszerzony)? Czy student potrafi łączyć
wiedzę z różnych obszarów, korzystać z dorobku różnych dziedzin (jakich?) itd. (0-5
pkt)
e) LITERATURA I DANE: Czy dobór literatury i/lub materiału empirycznego jest trafny i
aktualny? (dobór literatury i/lub materiału empirycznego 0-5 pkt, wykorzystanie ich w
pracy 0-5 pkt)
f) WYNIKI: Czy został zrealizowany cel pracy? Czy zweryfikowano hipotezy badawcze?
Czy uzyskano odpowiedź na pytania badawcze? Czy praca zawiera błędy, które
rzutują na poprawność wyciągniętych wniosków? (0-5 pkt)
g) LOGIKA WYWODU: Czy sposób prowadzenia i opisu wywodu jest prawidłowy? Czy
zachowana została logika wywodu? Czy dobrze poprowadzona została narracja? (0-5
pkt)
2. Formalna ocena pracy (minimum kwalifikujące 7 pkt.)
a) TYTUŁY: Czy poprawnie i adekwatnie do treści sformułowano tytuły pracy i jej
rozdziałów / podrozdziałów? (0-2 pkt)
b) KONSTRUKCJA: Czy konstrukcja pracy jest właściwa? (0-2 pkt)
c) WSTĘP i ZAKOŃCZENIE: Czy wstęp i zakończenie dobrze informują o zamierzeniach
Autora(ki), zawartości pracy, użytej metodzie i osiągniętych rezultatach? (0-2 pkt)
d) ODWOŁANIA: Czy technika prezentacji cudzego dorobku jest poprawna (odsyłacze,
cytaty, omówienia, bibliografia itp.)? (0-2 pkt)
e) EDYCJA: Czy właściwie skonstruowano tabele, wykresy, aneksy statystyczne itp.? Czy
edycja nie budzi zastrzeżeń? (0-2 pkt)
f) JĘZYK: Czy praca została napisana zwięźle, poprawnie z punktu widzenia literackiego,
itp.? (0-2 pkt)
g) TERMINOLOGIA: Czy praca została napisana poprawnie pod względem
terminologicznym? Czy ewentualne błędy terminologiczne w pracy rzutują na
poprawność wyciągniętych wniosków? (0-2 pkt)

3. Inne uwagi:
- zakres i termin poprawek pracy (jeśli praca ich wymaga),
- czy praca została napisana w formie artykułu naukowego,
- czy współautorstwo pracy jest uzasadnione (jeśli praca pisana przez dwoje studentów).
Skala punktów:
- ocena merytoryczna –
- ocena formalna –
- ocena łączna –

0-45 pkt (minimum kwalifikujące ~50%, 23 pkt)
0-14 pkt (minimum kwalifikujące ~50%, 7 pkt)
0-59 pkt

Ocena pracy
ocena celująca (5!)
ocena bardzo dobra (5)
ocena dobra i dobra+ (4, 4+)
ocena dostateczna i dostateczna+ (3, 3+)
ocena niedostateczna (2)

Próg procentowy
do ~ 100%
do ~ 95%
do ~ 80%
do ~ 65%
do ~ 50%

Liczba punktów
57-59
48-56
40-47
30-39
0-29 pkt

Praca wybitna (ocena 5!) – praca znacząco wykraczająca poza program studiów, zawierająca
istotny wkład w naukę, nadająca się do publikacji w uznanych czasopismach
międzynarodowych
Praca bardzo dobra (ocena 5) – praca w znaczący sposób wykorzystująca treści określone w
programie kształcenia, w pełni spełniająca wymagania stawiane pracom dyplomowym
Praca dobra (ocena 4) – praca w umiarkowany sposób wykorzystująca treści określone w
programie kształcenia, w przeważającej części spełniająca wymagania stawiane pracom
dyplomowym
Praca słaba (ocena 3) – praca w dostateczny sposób wykorzystująca treści określone w
programie kształcenia, połowicznie spełniająca wymagania stawiane pracom dyplomowym
Praca zła (ocena 2) – praca w niedostateczny sposób wykorzystująca treści określone w
programie kształcenia, w niewielkim stopniu spełniająca wymagania stawiane pracom
dyplomowym, zawierająca istotne błędy merytoryczne wpływające na wyciągnięcie
niepoprawnych wniosków

