Załącznik nr 1
Arkusz oceny jakości prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) napisanych na
Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu
Arkusz oceny jakości pracy dyplomowej
1. Informacje ogólne o pracy i niniejszej ocenie jej jakości
Data oceny
Imię i nazwisko autora pracy
Imię i nazwisko promotora
Ocena promotora
Imię i nazwisko recenzenta
Ocena recenzenta
Temat pracy
Kierunek studiów/specjalność
Profil studiów

ogólnoakademicki / praktyczny*

Imię, nazwisko, i stopnie i tytuły
naukowe osoby oceniającej jakość
pracy
* niepotrzebne skreślić
2. Ocena jakości pracy i recenzji według następującej skali:
2 – nie spełnia wymagań w stopniu dostatecznym
Spełnia wymagania w stopniu:
3 – dostatecznym
4 – dobrym
5 – bardzo dobrym

Elementy pracy

Ocena

Uwagi

Zgodności tematu określonego w tytule z kierunkiem
i specjalnością studiów
Powiązanie treści pracy z tematem określonym w
tytule
Układ, struktura, podział treści, kolejność
rozdziałów, kompletność tez itp.
Ocena merytoryczna (włączając ocenę zastosowanej
metodologii badawczej/ analitycznej, prawidłowości
wnioskowania i realizacji celu badawczego/
analitycznego)
Dobór i wykorzystanie źródeł (włączając liczbę
wykorzystanych źródeł)
Możliwa ocena innych elementów pracy
Czy wynik kontroli antyplagiatowej został
prawidłowo zinterpretowany przez promotora (tzn.
czy praca nie jest plagiatem)?*

Praca nie
jest / jest**
plagiatem

Zgodność tematyki pracy z zainteresowaniami
badawczymi promotora
Ocena jakości recenzji promotora (czy recenzja jest
wyczerpująca i odnosi się do wszystkich lub prawie
wszystkich istotnych zalet i wad pracy?)
Zgodność tematyki pracy z zainteresowaniami
badawczymi recenzenta
Ocena jakości drugiej recenzji (czy recenzja jest
wyczerpująca i odnosi się do wszystkich lub prawie
wszystkich istotnych zalet i wad pracy?)
*W odpowiedzi nie używać skali podanej powyżej
**Niepotrzebne skreślić
3. Wnioski dotyczące poprawy jakości prac i recenzji: …………………………………………..

Podpis osoby oceniającej, członka komisji oceniającej jakość prac
………………………………………….…………………………..

Załącznik nr 2

Zbiorczy arkusz oceny jakości prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) napisanych
na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu
Zbiorczy arkusz oceny jakości prac dyplomowych
1. Informacje ogólne o pracach
Lp.

Imię i
nazwisko
promotora

Tytuł pracy

Imię i
nazwisko
autora pracy

Imię i nazwisko
recenzenta

Kierunek/
specjalność

2. Osoby oceniające jakość prac
Stopnie i tytuły naukowe oraz imię i nazwisko

3. Ocena jakości prac dyplomowych i recenzji według następującej skali:
2 – nie spełnia wymagań w stopniu dostatecznym
Spełnia wymagania w stopniu:
3 – dostatecznym
4 – dobrym
5 – bardzo dobrym

Lp. ocenianej
pracy

Elementy prac

Oceny

Średnia
ocen

Zgodności tematu określonego w tytule z kierunkiem
i specjalnością studiów
Powiązanie treści pracy z efektami kształcenia na
kierunku/specjalności
Powiązanie treści pracy z tematem określonym w
tytule
Układ, struktura, podział treści, kolejność
rozdziałów, kompletność tez itp.
Ocena merytoryczna (włączając ocenę zastosowanej
metodologii badawczej/ analitycznej, prawidłowości
wnioskowania i realizacji celu badawczego/
analitycznego)
Dobór i wykorzystanie źródeł (włączając liczbę
wykorzystanych źródeł)
Możliwa ocena innych elementów pracy
Czy wynik kontroli antyplagiatowej został
prawidłowo zinterpretowany przez promotora (tzn.
czy praca nie jest plagiatem)?*

Liczba odp. „praca nie jest plagiatem”: …
Liczba odp. „praca jest plagiatem”: …

Zgodność tematyki pracy z zainteresowaniami
badawczymi promotora
Ocena jakości recenzji promotora (czy recenzja jest
wyczerpująca i odnosi się do wszystkich lub prawie
wszystkich istotnych zalet i wad pracy?)
Zgodność tematyki pracy z zainteresowaniami
badawczymi recenzenta
Ocena jakości drugiej recenzji (czy recenzja jest
wyczerpująca i odnosi się do wszystkich lub prawie
wszystkich istotnych zalet i wad pracy?)
*W odpowiedzi nie używać skali ocen
3. Wnioski dotyczące poprawy jakości prac dyplomowych i recenzji: ……………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Data i podpis przewodniczącego komisji oceniającej jakość prac
……………………………….…………………………..

