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WYTYCZNE DO WYKONYWANIA RECENZJI PRACY DYPLOMOWEJ 
w module USOSAPD 

 

 numer pytania  

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. ocena 

PROMOTOR x x x    x x x x 

RECENZENT    x x x x x x x 

 
PROMOTOR dokonuje oceny merytorycznej pracy dyplomowej oraz oceny postępowania 
i zaangażowania dyplomanta w trakcie jej pisania. 

RECENZENT dokonuje oceny merytorycznej i jakości wykonania pracy dyplomowej. 

Należy udzielać odpowiedzi opisowych. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nie jest wymagana, 
należy wpisać „NIE DOTYCZY”. Odpowiedzi na poszczególne pytania powinny uwzględniać niżej 
wymienione elementy: 

1. Ocena merytoryczna pracy (wypełnia PROMOTOR) - limit 1000 znaków: 

- krótka charakterystyka merytoryczna pracy; 

- ocena stopnia realizacji otrzymanego zadania do pracy dyplomowej; 

- ocena jakości pracy dyplomowej z uwzględnieniem współczynników plagiatu z raportu z JSA. 

2. Ocena dyplomanta w czasie wykonywania pracy (wypełnia PROMOTOR) - limit 1500 znaków: 

- ocena zaangażowania, samodzielności i umiejętności organizowania procesu twórczego przez 
dyplomanta; 

- ocena zasobu wiedzy zdobytej w trakcie pisania pracy dyplomowej i umiejętności jej 
wykorzystania; 

- ocena zdolności do przyswajania nowych zasobów wiedzy; 

- ocena terminowości realizacji zadań; 

- ocena samodzielności podstawowych założeń pracy dyplomowej; 

- ocena wkładu własnego dyplomanta w realizację pracy, np. w formie samodzielnego 

przeprowadzenia badania ankietowego, opracowania studium przypadku itp. 

3. Ocena stopnia przygotowania dyplomanta do pracy zawodowej i jego predyspozycji 
(wypełnia PROMOTOR) - limit 1500 znaków: 

- ocena stopnia przygotowania dyplomanta do podjęcia pracy zawodowej zgodnie 
z ukończonym kierunkiem studiów; 

- ocena posiadanych umiejętności w zakresie pracy naukowo-badawczej. 

4. Zgodność treści pracy z kierunkiem studiów, tematem oraz stopień realizacji zadania 

dyplomowego (wypełnia RECENZENT) - limit 1500 znaków: 

- ocena zgodności treści pracy z kierunkiem studiów i tematem; 

- ocena stopnia realizacji otrzymanego zadania do pracy dyplomowej. 
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Odpowiedź powinna zawierać stwierdzenie: „Treść pracy jest zgodna z kierunkiem 
studiów oraz tematem…” 

5. Układ i struktura pracy (wypełnia RECENZENT) - limit 1500 znaków: 

- ocena układu pracy (spis treści, wstęp, rozdział teoretyczny, rozdział metodyczny, rozdział 
badawczy, zakończenie z wnioskami, bibliografia), w tym proporcji między poszczególnymi jej 
częściami; 

- ocena czytelności i zasadności zastosowanych podziałów wewnętrznych (tytuły rozdziałów, 
podrozdziałów itp.) oraz ciągłości logicznej; 

- ocena jakości elementów graficznych w pracy (tabel, schematów, wykresów, zdjęć i rysunków); 

- ocena zgodności pracy z zaleceniami redakcyjnymi dla dyplomantów WLO. 

6. Poprawność językowa oraz styl pracy (wypełnia RECENZENT) - limit 1500 znaków: 

- ocena poprawności językowej, stosowania właściwej terminologii i symboliki; 

- ocena stylu językowego w pracy oraz umiejętności logicznego i poprawnego prowadzenia 

wywodu na dany temat. 

7. Dobór źródeł, redakcja przypisów i odsyłaczy (wypełnia PROMOTOR i RECENZENT) - limit 
2500 znaków: 

- ocena zakresu i struktury wykorzystanych pozycji bibliograficznych, ich aktualności oraz 
przydatności z punktu widzenia tematu pracy; 

- ocena umiejętności analizy literatury; 

- ocena poprawności opracowania bibliografii zgodnie z zaleceniami redakcyjnymi dla 

dyplomantów WLO. 

8. Ocena merytoryczna pracy, istotne wyniki, nowatorstwo (wypełnia PROMOTOR 
i RECENZENT) - limit 8000 znaków: 

- ocena stopnia trudności, użyteczności praktycznej i aktualności tematu; 

- ocena koncepcji i metod rozwiązania problemu, metod badań, obliczeń itp.; 

- ocena zaprojektowanych urządzeń, procesów technologicznych, rozwiązań organizacyjnych 
(o ile dotyczy to danej pracy dyplomowej); 

- ocena trafności i umiejętności wnioskowania oraz spójność wniosków z wykonaną pracą; 

- ocena najważniejszych osiągnięć i mocnych stron pracy. 

Odpowiedź powinna zawierać, umieszczone na końcu, stwierdzenie: „Praca dyplomowa jako 
całość spełnia wymagania stawiane pracom licencjackim / inżynierskim / magisterskim*” 
*należy wpisać właściwe 

9. Istotne niedociągnięcia i błędy merytoryczne (wypełnia PROMOTOR i RECENZENT) - limit 
3000 znaków: 

- wskazanie głównych niedociągnięć i słabych stron pracy. 

10. Ocena (wypełnia PROMOTOR i RECENZENT): 
2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5* 
*należy wpisać właściwe 

 


