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Zał. nr 4 do zarządzenia nr 12/2015 Rektora PWSZ w Koninie                                                                                                                              

z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie pracy dyplomowej                                                                                                                             

i egzaminu dyplomowego oraz wzorów dokumentów 

 

 
PAŃSTWOWA WY ŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 

W KONINIE 
 

Konin, dnia      r. 

Wydział:           
Katedra:           
       

    Pan/i 
 

        
Promotor 

 

 

Proszę Pana/Panią           o ocenę załączonej 

pracy dyplomowej studenta/studentki           

Egzamin dyplomowy przewiduje się w dniu          
 

 

 

 

 

               

Dziekan Wydziału/ Kierownik Katedry* 
 

Ocena pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej*) 

 
Tytuł pracy: 
 
              

               

Imię i nazwisko studenta/studentki:            

Nr albumu:       Recenzent:        

 

I.  Ocena koncepcji pracy i postępów dyplomanta: (max 30 pkt.) 

Lp. Element oceny Pkt. 
1. Ocena poprawności układu pracy (struktura, podział treści, kolejność rozdziałów, kompletność tez, 

itp.) (max 10 pkt.) 
 

2. Ocena adekwatności treści pracy do tematu określonego w tytule oraz celach pracy (max 5 pkt.)  
3. Ocena zaangażowania studenta, dynamiki postępów realizacji, predyspozycji studenta, 

systematyczności, terminowości (max 15 pkt.) 
 

Suma punktów z pozycji 1-3  
 

Uwagi, uzasadnienie oceny:  
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II.  Ocena merytorycznej części pracy: (max 40 pkt.) 

Lp. Element oceny Pkt. 
1. Ocena trafności doboru metod i technik badawczych, obliczeniowych, rozwiązań technicznych 

i/lub ocena aspektu poznawczego pracy (max 15 pkt.) 
 

2. Ocena części obliczeniowej, graficznej i/lub opisowej pracy (max 15 pkt.)  
3. Ocena propozycji usprawnień/poprawy stanu obecnego wyrażonego analitycznie i/lub graficznie, 

możliwości wykorzystania wyników badań i/lub innowacyjność (max 10 pkt.) 
 

Suma punktów z pozycji 1-3  
 

Uwagi, uzasadnienie oceny:  

              

               

 

III.  Ocena źródeł informacji: (max 15 pkt.) 

Lp. Element oceny Pkt. 
1. Ocena doboru wykorzystanych danych teoretycznych i/lub  źródeł danych empirycznych (max 10 

pkt.) 
 

2. Ocena sposobu wykorzystania informacji (max 5 pkt.)  
Suma punktów z pozycji 1-2  

 

Uwagi, uzasadnienie oceny:  

              

               

 

IV.  Ocena redakcji pracy: (max 15 pkt.) 

Lp. Element oceny Pkt. 
1. Ocena poprawności stylistycznej i gramatycznej tekstu (max 10 pkt.)  
2. Ocena poprawności spisów rzeczy, graficznej prezentacji danych (tabele, rysunki, wykresy, itp.), 

prezentacji obliczeń, załączników i/lub redakcji przypisów (max 5 pkt.) 
 

Suma punktów z pozycji 1-2  
 

Uwagi, uzasadnienie oceny:  

               

               

 

V. Możliwości wykorzystania pracy: 
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VI.  Suma punktów I-IV:          

Legenda: 

Suma punktów Ocena 
0-50 2,0 (ndst) 
51-60 3,0 (dst) 
61-70 3,5 (dst plus) 
71-80 4,0 (db) 
81-90 4,5 (db plus) 
91-100 5,0 (bdb) 

 

VII.  Ocena końcowa:          

 

Konin, dnia       r.        

                 Podpis Promotora 

*niepotrzebne skreślić   

 


