
 

Załącznik 18A 
 

Kryteria oceny pracy dyplomowej 
 

 

Kryteria 
 

Elementy oceny Ocena 2 Ocena 3 - 3,5 Ocena 4 - 4,5 Ocena 5 

Zgodność treści 
z tytułem pracy 

 

poprawność 
dopasowania treści 
z tytułem pracy 
 

brak zgodności zgodność częściowa odpowiednia zgodność wzorowa zgodność 

Układ pracy 

poprawność struktury 
podziału pracy 

struktura pracy całkowicie 
nieodpowiednia 

struktura pracy nie 
uwzględniająca w pełni 
tematyki pracy 

struktura pracy 
odpowiednia 

 

struktura pracy w pełni 
uwzględnia specyfikę 
tematu 
 

kolejność i zawartość 
pracy 

nieprawidłowa z uchybieniami poprawna 

 

struktura pracy logiczna, 
znacząco ułatwiająca jej 
zrozumienie 
 

 

kompletność treści 
 

brak z uchybieniami poprawna pełna 

Formalna poprawność 

pracy 

poprawność języka 

 

liczne błędy językowe 
uniemożliwiające, bądź 
w znacznym stopniu 
utrudniające zrozumienie 
tekstu 
 

błędy językowe 
utrudniające zrozumienie 
tekstu 

język poprawny 
język spełnia wszelkie 
kryteria poprawności 

technika pisania pracy 

 

liczne błędy redakcyjne 
uniemożliwiające, bądź 
w znacznym stopniu 
utrudniające zrozumienie 
tekstu 
 

błędy redakcyjne 
utrudniające zrozumienie 
tekstu 

redakcja poprawna 
redakcja spełnia wszelkie 
kryteria poprawności 

spis rzeczy 

 

sporządzony 
nieprawidłowo 
 

sporządzony 
z uchybieniami 

sporządzony odpowiednio 
sporządzony w sposób 
wzorcowy 

odsyłacze 

 

sporządzone 
nieprawidłowo 
 

sporządzone z 
uchybieniami 

sporządzone odpowiednio 
sporządzone w sposób 
wzorcowy 

 
 
 
 
 



 

Merytoryczna ocena 
pracy 

 

poprawność 
sformułowania 
problemu pracy 
 

nieprawidłowo częściowo odpowiednio wzorcowo 

 

stopień realizacji celu 
pracy 
 

nie zrealizowano częściowo odpowiedni wzorcowy 

 

dobór narzędzi pracy 
 

nieprawidłowy z uchybieniami odpowiedni wzorcowy 

 

umiejętność 
formułowania wniosków 
 

brak dostateczna dobra bardzo dobra 

 

rekomendacje dla 
praktyki gospodarczej 
 

brak dostateczne dobre bardzo dobre 

Dobór źródeł i literatury 

adekwatność, zgodność 
z tematem pracy 

 

nieodpowiedni dobór 
literatury i źródeł oraz 
znaczna rozbieżność 
z tematem 
 

niewystarczający dobór 
literatury i źródeł oraz 
częściowa zbieżność 
z tematem 

wystarczający dobór 
literatury i źródeł 
odpowiedni do tematu 

bogaty dobór literatury 
i źródeł w pełni 
odpowiedni do tematu 

ocena aktualności, 
liczny, rodzaju źródeł, 
itp. 

pozyskane materiały nie 
pochodzą z wiarygodnych 
źródeł, nie stosuje się 
źródeł pierwotnych 

część danych lub 
informacji pochodzi 
z wiarygodnych źródeł 

większość pozyskanych 
danych lub informacji 
pochodzi z wiarygodnych 
źródeł, stosowane są 
źródła pierwotne 

 

pozyskiwane dane lub 
informacje pochodzą 
wyłącznie z wiarygodnych 
źródeł, obszernie 
stosowane są źródła 
pierwotne 
 

Wkład studenta 
w przygotowanie pracy 

(ocenia wyłącznie 
promotor) 

terminowość 

 

ze znacznymi 
powtarzającymi się 
opóźnieniami 
 

z opóźnieniami minimalne, sporadyczne 
opóźnienie 

w terminie 

samodzielność całkowity brak 

 

wymagający wnikliwych 
wskazówek 
 

wymagający ogólnych 
wskazówek 

w pełni samodzielnie 

 

zaangażowanie 
 

brak niskie średnie wysokie 

 


