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Procedura Oceny jakości prac dyplomowych

Regulacje prawne:

 Zarządzenie Nr 321/2011/2012 Rektora UAM z dnia 3 lutego w sprawie określenia

szczegółowych zadań Rady ds. jakości Kształcenia oraz wydziałowych komisji ds. jakości

kształcenia

 Uchwała nr 12/2014 Rady Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego z dnia 4 kwietnia

2014 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej Jakość Prac Dyplomowych

 Zarządzenie Nr 157/2013/2014 Rektora UAM z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie

zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum

Prac  Dyplomowych  (APD)  oraz  wzoru  oświadczenia  o  samodzielnym napisaniu  pracy

dyplomowej i zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z wersja drukowaną.

Procedura oceny jakości prac dyplomowych wpisuje się w realizowaną na poziomie Wydziału

kulturę jakości, jest wynikiem rekomendacji RJK UAM na rzecz jakości kształcenia.

1. Zakres procedury
Procedura obejmuje jakość prac dyplomowych.

2. Cel procedury
Podniesienie  jakości  prac  dyplomowych  i  zwiększenie  ich  powiązania  z  efektami

kształcenia na kierunku/specjalności.

3. Odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procedury

Dziekan, WZOJK, Wydziałowa Komisja Oceniająca Jakość Prac Dyplomowych 

(WKOJPD)

4. Dokumenty dotyczące oceny jakości prac dyplomowych 
Załącznik 1 Arkusz oceny jakości pracy dyplomowej
Załącznik 2 Zbiorczy arkusz oceny jakości prac dyplomowych

5. Ocenie  jakości  podlegają  prace  dyplomowe  oraz  ich  recenzje  na  wszystkich

kierunkach Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego.



6. Oceny jakości prac dyplomowych dokonują członkowie WKOJPD  - wykładowcy ze

stopniem dr. hab.  lub  osoby ze stopniem doktora wyznaczone przez dziekana.  Do

WKOJPD powinni być włączeni: kierownicy zakładów oraz przedstawiciel WZOJK. 

7.  Ocenie podlega jedna praca dyplomowa napisana pod kierunkiem każdego promotora

prowadzącego seminarium dyplomowe – licencjackie, magisterskie, wybrana losowo

przez przewodniczącego WKOJPD.

8. Analizę  jakości  prac  dyplomowych przeprowadza się  na  podstawie  Arkusza  oceny

jakości pracy dyplomowej (Załącznik nr 1)

9. Osoby oceniające jakość prac dyplomowych napisanych w danym roku akademickim

przekazują  ocenę  Przewodniczącemu  WZOJK  do  połowy  grudnia  kolejnego  roku

akademickiego.

10. Po  przeprowadzeniu  ocen  jakości  prac  dyplomowych  Przewodniczący  WKOJPD

sporządza  Zbiorczy  arkusz  oceny  jakości  prac  dyplomowych  (Załącznik  nr  2)  

i prezentuje wnioski z analizy na Radzie Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego do

końca stycznia.

11. Przewodniczący  WKOJPD  przekazuje Zbiorczy  arkusz  oceny  jakości  prac

dyplomowych, który zawiera wnioski dotyczące poprawy jakości prac dyplomowych 

i recenzji dziekanowi oraz przewodniczącemu WZOJK.

12. Dziekan  Wydziału  Pedagogiczno-Artystycznego  w  porozumieniu  z  Wydziałowym

Zespołem Oceny Jakości Kształcenia, mając na uwadze poprawę jakości kształcenia,

uwzględnia wnioski z analizy jakości prac dyplomowych oraz recenzji, formułując

odpowiednie uwagi i wytyczne dla promotorów oraz recenzentów prac dyplomowych.

https://wpa.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0004/244633/zal_1.pdf
https://wpa.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0005/244634/zal_2.pdf

