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Rozdział 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Procedura określa formę i zasady ewaluacji prac dyplomowych obronionych  

z wynikiem pozytywnym. 

2. Procedura jest jednym z elementów wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 

kształcenia. 

3. Celem Procedury jest m. in. dostosowanie poziomu prac dyplomowych do wymogów 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej, podniesienie ich jakości, a także ich ciągłe 

doskonalenie i dostosowanie do współczesnych oczekiwań wobec absolwentów szkół 

wyższych. 

4. Procedurze podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy będący promotorami  

i recenzentami prac dyplomowych.  

5. Procedura jest przeprowadzana na poziomie danego Wydziału i w odniesieniu do 

każdego kierunku studiów na każdym poziomie kształcenia. 

 

§ 2 

1. W przypadku wystawienia promotorowi/recenzentowi bardzo wysokiej oceny  

z przeprowadzonej ewaluacji dziekan wydziału za pośrednictwem prorektora 

właściwego do spraw jakości kształcenia może wnioskować do rektora o wyróżnienie 

danego nauczyciela z tego tytułu. 

2. W przypadku wystawienia promotorowi/recenzentowi negatywnej oceny  

z przeprowadzonej ewaluacji dziekan wydziału przeprowadza rozmowę wyjaśniającą 

z danym nauczycielem w celu poprawienia jakości prowadzonych/zrecenzowanych 

prac dyplomowych i określenia przyczyn mogących wpłynąć negatywnie na ocenę 

danego nauczyciela. Jednocześnie w kolejnym roku przeprowadza się powtórną 

ewaluację prac dyplomowych prowadzonych/recenzowanych przez danego 

nauczyciela w celu weryfikacji poprawy jakości prowadzonych/recenzowanych przez 

niego prac dyplomowych. 

3. W przypadku wystawienia promotorowi/recenzentowi powtórnej negatywnej oceny  

z przeprowadzonej ewaluacji dziekan wydziału za pośrednictwem prorektora 

właściwego do spraw jakości kształcenia może zawnioskować do rektora o zmianę 

warunków pracy dla danego nauczyciela. 
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Rozdział 2 
OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EWALUACJI PRAC DYPLOMOWYCH 

 
§ 3 

1. Każdy promotor pracy dyplomowej powinien być ewaluowany przynajmniej raz na 4 lata.  

2. W przypadku wyznaczenia danego promotora do ewaluacji prowadzonych przez niego 
prac, ewaluacji podlega również opinia recenzenta przydzielonego do zrecenzowania 
prac danego promotora.  

3. Ewaluacji podlegają dwie losowo wybrane prace prowadzone przez danego promotora. 

 
§ 4 

1. Na początku semestru zimowego dziekan wydziału, najpóźniej do 31 października 
opracowuje plan ewaluacji prac dyplomowych obronionych w minionym roku 
akademickim, który zawiera następujące informacje: 

1) nazwę wydziału, którego dotyczy plan ewaluacji; 

2) kierunek i poziom kształcenia; 

3) imiona i nazwiska promotorów i recenzentów, których prace zostaną poddane 
ewaluacji; 

4) imię i nazwisko absolwenta wraz z tytułem jego obronionej pracy dyplomowej; 

5) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej ewaluację. 

2. Plan ewaluacji opracowany przez dziekana wydziału zostaje przedstawiony do akceptacji 
prorektora właściwego do spraw jakości kształcenia. 

 
§ 5 

1. Osobą wyznaczoną do przeprowadzenia ewaluacji prac dyplomowych jest prodziekan ds. 
jakości kształcenia w danym wydziale lub inna osoba wskazana przez dziekana wydziału. 

2. Przy wyznaczaniu osób do przeprowadzenia ewaluacji prac dyplomowych należy zwracać 
uwagę na następujące kwestie: 

1) posiadanie równorzędnego lub wyższego wykształcenia względem 
promotora/recenzenta podlegającego ewaluacji; 

2) posiadanie wykształcenia lub zainteresowań badawczych z dziedziny naukowej 
adekwatnej do danej pracy dyplomowej;  

3) wiedzę z zakresu zasad dyplomowania obowiązujących w Uczelni.  

3. Osoba przeprowadzająca ewaluację prac dyplomowych wypełnia arkusz ewaluacji pracy 
dyplomowej stanowiący załącznik do niniejszej Procedury.  

4. Po zakończeniu semestru zimowego dziekan wydziału sporządza sprawozdanie  
z przeprowadzonych ewaluacji prac dyplomowych, przedstawia je na posiedzeniu 
wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia, po której formułuje wnioski i 
rekomendacje/zalecenia, przekazując je wraz ze sprawozdaniem do akceptacji 
prorektorowi właściwemu do spraw jakości kształcenia. 

5. Po zebraniu wniosków i rekomendacji/zaleceń, o których mowa w ust. 4, ze wszystkich 
Wydziałów Uczelni, właściwy prorektor odpowiedzialny za jakość kształcenia organizuje 
spotkania metodyczne dla wszystkich promotorów mające na celu podniesienie jakości 
prac dyplomowych. 
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6. Informację o wynikach przeprowadzonej ewaluacji prac dyplomowych otrzymuje również 
oceniany promotor/recenzent. 

 

Rozdział 3 
ZAKRES PRZEPROWADZANIA EWALUACJI PRAC DYPLOMOWYCH 

 
§ 6 

Zakres ewaluacji prac dyplomowych obejmuje weryfikację: 

1) ich zgodności z ogólnymi wymogami prowadzenia prac dyplomowych,  

2) prawidłowości oceny raportu z badania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, 

3) prawidłowości sporządzenia opinii i recenzji prac dyplomowych. 

 
§ 7 

W zakresie zgodności prac dyplomowych z ogólnymi wymogami ich prowadzenia weryfikacji 
podlegają: 

1) posiadanie przez promotora co najmniej stopnia naukowego doktora, 

2) adekwatność tytułu pracy do kierunku/specjalności studiów, 

3) zgodność konstrukcji i treści pracy z jej tytułem (w tym również zgodność treści rozdziałów 
i podrozdziałów z ich tytułami oraz brak nadawania prawie identycznych tytułów 
rozdziałów jak tytuł pracy dyplomowej) 

4) zachowanie odpowiednich proporcji między rozdziałami, o których mowa § 10 ust. 4 
Zasad dyplomowania, 

5) badawczy charakter pracy, 

6) podział pracy na trzy zasadnicze części: teoretyczną, metodologiczną (w przypadku 
studiów pierwszego stopnia część metodologiczna może być ujęta we wstępie pracy 
dyplomowej) i opisującą wyniki przeprowadzonych badań, 

7) pozostałe, oprócz wymienionych w pkt. 6, elementy pracy, tj. strona tytułowa, spis treści, 
wstęp, zakończenie, bibliografia, alternatywnie spis rysunków, tablic, wykresów i wykaz 
załączników oraz obligatoryjnie oświadczenie autora o samodzielnym przygotowaniu 
pracy, 

8) obligatoryjne elementy wstępu, tj.: uzasadnienie wyboru oraz sformułowania tematu 
pracy, syntetyczne omówienie dotychczasowego piśmiennictwa z zakresu tematu pracy, 
omówienie i uzasadnienie konstrukcji pracy, omówienie metodologicznych aspektów 
badań własnych (w przypadku pracy licencjackiej, która nie zawiera oddzielnego rozdziału 
metodologicznego) oraz wskazanie zasadniczych obszarów wymagających dalszych 
poszukiwań badawczych, 

9) poprawność merytoryczna, a w tym m. in.: 

− wyczerpująca analiza teoretyczna, 

− uwzględnienie wszystkich elementów, o których mowa w § 10 ust. 1-6 Zasad 
dyplomowania,  

− liczba badanych (próba badawcza), 

10) przedstawianie i interpretacja wyników badań, a w tym wskazywanie wartości liczbowych 
w opisie badań ilościowych, brak powielania tych samych danych w tabelach, na 
wykresach i w opisie oraz powiązanie wyników badań z literaturą przedmiotową i dyskusja 
(tu głównie własne wnioski, przemyślenia i analizy studenta), 

11) wnioski końcowe (w tym m. in. weryfikacja hipotez badawczych na studiach 
magisterskich), 
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12) wskazanie zastosowań praktycznych wyników przeprowadzonych badań (np. możliwość 
wdrożenia w rzeczywistości wniosków, przemyśleń i analiz z przeprowadzonych badań),   

13) zastosowanie wymogów edytorskich obowiązujących w Uczelni (a w tym w odniesieniu do 
kierunku psychologia cytowania przyjętego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne 
(PTP) za American Psychological Association (APA), 

14) opracowanie językowe (a w tym zastosowana terminologia, styl naukowy, poprawność 
języka), 

15) aktualność bibliografii (literatury), jej adekwatność do tematyki pracy i zawarcie w niej 
publikacji obcojęzycznych, 

16) objętość pracy (tj. czy jest właściwa, czy wyczerpuje temat itp.). 

 
§ 8 

W zakresie prawidłowości oceny raportu z badania pracy dyplomowej w systemie 
antyplagiatowym weryfikacji podlegają: 

1) złożenie raportu z badania na obowiązującym wzorze – automatycznie generowanym  
z systemu, 

2) interpretacja wartości wskaźników przez promotora, 

3) adekwatność decyzji promotora do wartości wskaźników.  

 
§ 9 

W zakresie prawidłowości sporządzenia opinii i recenzji pracy dyplomowej weryfikacji 
podlegają: 

1) złożenie opinii i recenzji na obowiązującym wzorze, 

2) ocena wszystkich kryteriów wskazanych we wzorze przez promotora i recenzenta, 

3) sposób ocenienia pracy przez promotora i recenzenta (tzn. czy oceny promotora  
i recenzenta były sprawiedliwe, rzetelne, solidne, czy nie były zawyżone i rozbieżne),  

4) sporządzenie wyczerpującego uzasadnienia oceny przez promotora i recenzenta.  

 

Rozdział 4 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 10 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem 01.07.2022 roku. 

2. Zmiany w procedurze mogą być dokonywane poprzez zarządzenie rektora. 

3. Prorektorzy, dyrektorzy oraz dziekani wydziałów zobowiązani są do zapoznania z 

Procedurą podległych sobie pracowników w ciągu dwóch tygodni od wejścia jego w 

życie lub zatrudnienia nowego pracownika. 

 
 

R E K T O R 
 

dr Andrzej ZDUNIAK 
 
 


