Za cznik
do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego
nr 06/WME/2015 z dnia 20.05.2015 r.

PROCEDURA OCENY JAKO CI PRAC DYPLOMOWYCH
NA WYDZIALE MECHANICZNYM
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

I. Podstawa prawna: Uchwa a Rady Wydzia u Mechanicznego nr 06/WME/2015
z dnia 20.05.2015 r. w sprawie ustalenia normatywu procesu
dydaktycznego „Procedura oceny jako ci prac dyplomowych na
Wydziale Mechanicznym WAT”
II. Realizator: Wydzia owa komisja ds. oceny jako ci prac dyplomowych na WME WAT
zwana dalej WKOJPD.
III. Odpowiedzialny: Przewodnicz cy WKOJPD
IV. Termin realizacji: po zako czeniu procesu dyplomowania w terminie: po semestrze
zimowym – do 15 maja, po semestrze letnim – do 15 listopada.
V. Sposób powo ania komisji ds. oceny jako ci prac dyplomowych WME:
1. WKOJPD powo uje Dziekan Wydzia u Mechanicznego na okres kadencji organów
Akademii.
2. W sk ad WKOJPD wchodz : przewodnicz cy komisji – przewodnicz cy komisji ds.
funkcjonowania systemu jako ci kszta cenia, zast pcy i cz onkowie komisji.
W sk ad komisji mog by powo ani nauczyciele akademiccy posiadaj cy tytu lub
stopie naukowy.
3. Do oceny jako ci prac dyplomowych wyznacza si ze sk adu WKOJPD
podkomisje na ka dy kierunek studiów prowadzony w wydziale w sk adzie od 3 do
6 cz onków komisji. Przewodnicz cym podkomisji jest zast pca przewodnicz cego
komisji.
VI. Sposób realizacji:
1. Kierownik Dziekanatu sporz dza wykazy prac dyplomowych za miniony semestr
studiów: semestr zimowy – stan na koniec lutego, semestr letni – stan na koniec
czerwca, w terminie: do 31 marca (semestr zimowy), do 30 wrze nia
(semestr letni). Wykaz prac powinien zawiera nast puj ce dane: liczb
porz dkow pracy, nazwisko i imi autora pracy, nazwisko i imi kierownika pracy,
tytu pracy.
2. Wykazy prac dyplomowych powinny by sporz dzone oddzielnie dla ka dego
kierunku, stopnia i formy studiów. Wykazy prac powinny by posortowane
alfabetycznie wed ug nazwiska autora pracy dyplomowej z przyporz dkowan do
ka dej pracy liczb porz dkow .
3. Kierownik Dziekanatu przekazuje w zaklejonej kopercie przewodnicz cemu
WKOJPD wykazy prac dyplomowych, o których mowa w pkt. 1 i 2 oraz
zestawienie ilo ciowe uj tych w wykazach prac dyplomowych z rozbiciem na
poszczególne kierunki studiów, stopnie i formy studiów.
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4.

Z przedstawionego przez kierownika Dziekanatu zestawienia ilo ciowego,
o którym mowa w pkt. 3, dokonuje si
losowego wyboru numerów
przyporz dkowanych pracom dyplomowym. Losowy wybór powinien uwzgl dni
przyporz dkowane numery 5÷ 20% prac obronionych w danym semestrze na
ka dym kierunku studiów, stopniu i formie kszta cenia.
5. Wybór numerów prac dyplomowych, o którym mowa w ust. 4. dokonywany jest
jawnie na posiedzeniu WKOJPD w obecno ci kierownika Dziekanatu.
6. Po wyborze numerów, które s
przyporz dkowane konkretnym pracom
dyplomowym, Przewodnicz cy WKOJPD otwiera w obecno ci cz onków komisji
i kierownika Dziekanatu kopert z wykazami prac dyplomowych. Nast pnie
zaznacza na wykazach wybrane prace dyplomowe poprzez postawienie znaku X.
Na tej podstawie Komisja sporz dza wykazy prac do oceny i przekazuje je
kierownikowi Dziekanatu.
7. Kierownik Dziekanatu po otrzymaniu wykazów prac dyplomowych, o których mowa
w ust. 6, w terminie nie d szym ni dziesi
dni roboczych, przekazuje
przewodnicz cemu komisji wybrane prace dyplomowe wraz z protoko ami
egzaminów dyplomowych oraz druki protoko ów ocen jako ci prac dyplomowych
z wype nionymi danymi ogólnymi.
8. Przewodnicz cy komisji wraz z zast pcami wyznacza spo ród cz onków
podkomisji osoby do oceny wybranych prac dyplomowych.
9. Osoba wyznaczona przez przewodnicz cego podkomisji, ocenia prac
i sporz dza protokó wed ug wzoru stanowi cego za cznik do Procedury Oceny
Jako ci Prac Dyplomowych. Oceny dokonuje wed ug kryteriów podanych we
wzorze protoko u w terminie 14 dni od otrzymania pracy do oceny. Wype niony i
podpisany protokó oceny przekazuje przewodnicz cemu komisji w terminie 21 dni
od otrzymania pracy do oceny.
10. Cz onek komisji nie mo e by wyznaczony do oceny pracy, której by kierownikiem
lub recenzentem.
11. Przewodnicz cy komisji w terminie nie d szym ni miesi c, licz c od dnia
otrzymania od kierownika Dziekanatu prac do oceny, zwraca prace dyplomowe
kierownikowi Dziekanatu.
12. Przewodnicz cy WKOJPD zobowi zany jest po zako czeniu procesu oceny
jako ci prac dyplomowych do przedstawienia Dziekanowi sprawozdania w
terminie: po semestrze zimowym – do 15 maja, po semestrze letnim – do 15
listopada.
VII. Zapis procedury: sprawozdanie WKOJPD dla Dziekana po zako czeniu procesu
dyplomowania w terminie: po semestrze zimowym – do 15 maja, po
semestrze letnim – do 15 listopada.
VIII. Sposób wykorzystania wyników:
1. Dziekan Wydzia u przedstawia sprawozdanie i wnioski z pracy WKOJPD na
posiedzeniu Rady Wydzia u Mechanicznego w miesi cu grudniu.
2. Przewodnicz cy WKOJPD zapoznaje kierownika ocenianej pracy dyplomowej
z protoko em oceny.
Przewodnicz cy
Rady Wydzia u Mechanicznego
dr hab. in . Zdzis aw BOGDANOWICZ
profesor WAT
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