KRYTERIA OCENY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH)

OCENA PROMOTORA PRACY
Kategorie kwalifikacji
Kategoria: WIEDZA (maksymalnie 20 pkt.)

Liczba pkt.

1) Zgodność treści pracy z jej tematem

(0-3 pkt.)

2) Kompletność tez i wartość merytoryczna

(0-6 pkt.)

3) Oryginalność/innowacyjność

(0-2 pkt.)

4) Znajomość zagadnień związanych z tematem pracy
(dobór , wykorzystanie źródeł i literatury przedmiotu)
5) Znajomość metodologii badań odpowiedniej dla dyscypliny

(0-6 pkt.)
(0-3 pkt.)

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI (maksymalnie 20 pkt.)
1) Analiza i interpretacja źródeł i literatury przedmiotu

(0-4 pkt.)

2) Planowanie i realizacja pracy badawczej

(0-4 pkt.)

3) Spójność wywodu

(0-3 pkt.)

4) Poprawność językowa

(0-4 pkt.)

5) Staranność w dokumentowaniu i prezentowaniu wyników badań lub
ranga czasopisma, w którym opublikowano artykuł naukowy
6) Poprawność edytorska pracy

(0-3 pkt.)
(0-2 pkt.)

Kategoria: KOMPETENCJE SPOŁECZNE (maksymalnie 10 pkt.)
1) Zainteresowanie tematyką pracy; zaangażowanie w jej realizację

(0-4 pkt.)

2) Samodzielność i kreatywność w przygotowaniu pracy

(0-6 pkt.)

OSTATECZNA OCENA PRACY – PUNKTOWA I SŁOWNA
46-50 punktów – 5.0 (bardzo dobry)
41-45 punktów – 4.5 (dobry plus)
36-40 punktów – 4.0 (dobry)

31-35 punktów – 3.5 (dostateczny plus)
26-30 punktów – 3.0 (dostateczny)
poniżej 26 punktów – 2.0 (niedostateczny)

Merytoryczna opisowa ocena pracy ( do 200 znaków)
…

OCENA RECENZENTA
Kategorie kwalifikacji
Kategoria: WIEDZA (maksymalnie 20 pkt.)

Liczba pkt.

1) Zgodność treści pracy z jej tematem

(0-3 pkt.)

2) Kompletność tez i wartość merytoryczna

(0-6 pkt.)

3) Oryginalność/innowacyjność

(0-2 pkt.)

4) Znajomość zagadnień związanych z tematem pracy
(dobór , wykorzystanie źródeł)
5) Znajomość metodologii badań odpowiedniej dla dyscypliny

(0-6 pkt.)
(0-3 pkt.)

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI (maksymalnie 20 pkt.)
1) Analiza i interpretacja źródeł i literatury przedmiotu

(0-4 pkt.)

2) Realizacja pracy badawczej

(0-4 pkt.)

3) Spójność wywodu

(0-3 pkt.)

4) Poprawność językowa

(0-4 pkt.)

5) Staranność w dokumentowaniu i prezentowaniu wyników badań lub
ranga czasopisma, w którym opublikowano artykuł naukowy
6) Poprawność edytorska pracy

(0-3 pkt.)
(0-2 pkt.)

OSTATECZNA OCENA PRACY – PUNKTOWA I SŁOWNA
37-40 punktów – 5.0 (bardzo dobry)
33-36 punktów – 4.5 (dobry plus)
29-32 punktów – 4.0 (dobry)

25-28 punktów – 3.5 (dostateczny plus)
21-24 punktów – 3.0 (dostateczny)
poniżej 21 punktów – 2.0 (niedostateczny)

Merytoryczna opisowa ocena pracy ( do 200 znaków)
…

