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P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A
KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH I
FILOLOGII OBCYCH

ul. Hutnicza 9, 44-100 Gliwice

FORMULARZ OCENY PRACY DYPLOMOWEJ:
LICENCJACKIEJ/MAGISTERSKIEJ *
na kierunku Pedagogika
przez PROWADZĄCEGO PRACĘ/ KIERUJACEGO PRACĄ / RECENZENTA*
Imię i nazwisko studenta:
Temat pracy dyplomowej: licencjackiej/
magisterskiej*
Tytuł lub stopień naukowy
imię i nazwisko prowadzącego pracę/
kierującego pracą/ recenzenta*
Ocena
punktowa

Oceniany element pracy
I. ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA 0-60
1. Zgodność treści pracy z jej tytułem.

Tak - Nie

2. Wykładnia – podbudowa teoretyczna. (0-10); Dobór literatury przedmiotu. (0-5); Kompletność tez. (0-5);
Łącznie 0-20
3. Poprawność metodologiczna badań (Umiejętność sformułowania: celu badań (0-5); określenie przedmiotu
badań(0-5); problemu badawczego i sposobu jego rozwiązania dobór właściwych metod, technik i narzędzi
badawczych i umiejętność ich zastosowania, 0-10;) …Konstrukcja schematów zmiennych i ich wskaźników,
miary stosowane, założenia badawcze – jeśli jest taka konieczność, typ badań, dobór próby badawczej i terenu
badań, organizacja i przebieg badań 0-10;
Łącznie 0-30
4. Inicjatywa badawcza, samodzielność, umiejętność opisu i doboru materiałów ( w tym źródłowych)
0-5
5. Dyskusja wyników badań i wnioski (logiczność wywodów, poprawność i krytyczna analiza wyników badań,
znaczenie naukowe i praktyczne, w jakim stopniu uzyskane wyniki są własnością intelektualną autora pracy)
0-5

II. STRONA EDYTORSKA – FORMALNA [0 – 20 pkt]
1. Poprawność składniowa, gramatyczna i ortograficzna pracy, staranność korekty tekstu.
0-5
2. Literatura (poprawność opracowania wykazu literatury, poprawność cytowania i oznaczania przywołań
bibliograficznych, odsyłacze, kompletność danych bibliograficznych, materiał źródłowy)
0-5
3. Kompletność i poprawność oznaczania załączników, rysunków i tabel.
0-5
4. Estetyka pracy - szata graficzna pracy
0-5
III INNE – UWAGI (0 – 20)
1. Propozycje – projekt autorski…. inne ….
2. W tym uprawnione sugestie – przesłanki ważne dla praktyki pedagogicznej

ŁĄCZNA OCENA PRACY (suma punktów części I i II)

[0 – 100 pkt]

Ocena pracy wg skali ocen**
Ocena liczbą:
Ocena słownie:
*Niewłaściwe skreślić, **Skala ocen:
Liczba punktów
Ocena liczbowa i słowna
91 - 100.....................5.0 (bardzo dobry)
85 – 90......................4.5 (plus dobry)
76 – 84......................4.0 (dobry)
71 – 75......................3.5 (plus dostateczny)
60 – 70......................3.0 (dostateczny)
<60............................2.0 (niedostateczny)

__________________________________
Data i podpis Prowadzącego pracę/ Kierującego
pracą/ Recenzenta*

