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Poziom I PZ 14. Ocena jakości procesu dyplomowania 

Termin realizacji zadania: 

• nie dłuższy, niż 3 miesiące po 
zakończeniu procesu 
dyplomowania. 

Załączniki: 

• Protokół oceny jakości procesu dyplomowania - Załącznik 28. 

 

1. Zakres procedury 
 

Przedmiotem procedury jest ocena jakości procesu dyplomowania, która dotyczy w szczególności: 

• weryfikacji uzyskanych przez studentów efektów uczenia się zakładanych w procesie kształcenia; 

• oceny zgodności tematyki pracy dyplomowej z kierunkiem studiów; 

• poziomu jakości oceny promotora i recenzji pracy dyplomowej; 

• adekwatności oceny do poziomu wiedzy i kompetencji prezentowanych przez studentów. 

 

2. Podmioty odpowiedzialne za wykonanie zadań objętych procedurą 
 

• dziekan wydziału; 

• komisja oceny jakości procesu dyplomowania; 

• Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia. 

 

3. Opis postępowania w ramach procedury 
 

Po zakończeniu procesu dyplomowania w danym roku akademickim, w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące, komisja 

oceny jakości procesu dyplomowania powołana w ramach wydziału, wybiera losowo z każdego kierunku i poziomu 

studiów 5% prac dyplomowych wraz z recenzjami celem dokonania ich analizy pod względem: 

• oceny zgodności z Regulaminem studiów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, Regulaminem 

dyplomowania w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku i Uczelnianym Systemem Zarządzania Jakością 

Kształcenia; 

• oceny poziomu jakości prac dyplomowych pod względem merytorycznym i formalnym. 

Po zakończeniu oceny jakości procesu dyplomowania, komisja sporządza protokół (Załącznik 28) i przekazuje 

dziekanowi wydziału. W razie stwierdzenia nieprawidłowości przy procesie weryfikacji efektów uczenia się wyznaczonych 

w ramach pracy dyplomowej ww. komisja zwraca się do promotora i/lub recenzenta pracy dyplomowej z prośbą 

o dokonanie korekt w opisie zakładanych efektów uczenia się i sposobów ich weryfikowania. 

 
 
 
 
 
 
 



 

4. Dokumenty związane z procedurą 
 

• Regulamin studiów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku; 

• Regulamin dyplomowania w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku; 

• Regulamin egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo wraz z Przewodnikiem do opracowania pracy dyplomowej; 

• Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia. 

 


