Za cznik
do Procedury oceny prac
dyplomowych na WME WAT

PROTOKÓ
OCENY JAKO CI PRACY DYPLOMOWEJ
Temat pracy dyplomowej

Kierunek studiów
/Mechanika i budowa maszyn; Logistyka/

Stopie studiów
/pierwszego, drugiego stopnia/

Forma studiów
/stacjonarne, niestacjonarne /

Specjalno

studiów
/nazwa specjalno ci /

Autor pracy dyplomowej
/tytu zawodowy, imiona i nazwisko/

Kierownik pracy dyplomowej
/tytu lub stopie naukowy, imi i nazwisko/

Recenzent pracy dyplomowej
/tytu lub stopie naukowy, imi i nazwisko/

Osoba oceniaj ca prac
/ tytu lub stopie naukowy, imi i nazwisko/

Ocena jako ci pracy dyplomowej
Kierownika

/liczbowo/
Recenzenta

rednia

Ocena ko cowa

Ocena rednia
Ze studiów

Z egzaminu dypl.

Liczbowo

ownie

1.

2.

Temat pracy:
- Zwi zek tematu pracy z kierunkiem studiów
- Zgodno
tematu pracy z uko czon specjalno ci
Ocena struktury pracy:
-

-

Zgodno
zawarto ci pracy z tre ci zadania do
pracy dyplomowej
Uk ad pracy (np. spis tre ci, wst p, rozdzia teoretyczny, rozdzia
metodyczny, cz
analityczna, rozdzia badawczy, zako czenie z
wnioskami, bibliografia)

-

Czytelno
i zasadno
zastosowanych podzia ów
wewn trznych (tytu ów, podtytu ów, ródtytu ów)
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3

4

5

Suma dla

2

Kategorii *

PUNKTY

KRYTERIA OCENY

Lp.

Wspó czynnik
wagowy

I. Ocena jako ci pracy dyplomowej

min 4
max 10

1
1
min 6
max 15

1
1
1

3.

Przestrzeganie

praw

powo anie na materia y
opracowania)

4.

5.

Za cznik
do Procedury oceny prac
dyplomowych na WME WAT
min 2
max 5

autorskich (cytowanie, ród a,
ród owe, o wiadczenie o autorskim charakterze

1

min 16
max 40

Ocena metodyczna pracy:
- Poprawno
sformu owania celu i zakresu pracy
- Umiej tno
opracowania wyników
i przeprowadzenia ich analizy
- Umiej tno
analizy literatury
- Umiej tno
formu owania wniosków
Sposób rozwi zania problemu

2
2
2
2
min 4
max 10

Oryginalno
rozwi zania problemu, dobór materia ów do
analiz i bada , umiej tno korzystania z norm, korzystanie
ze specyfikacji technicznych itp.

6.

2
min 2
max 5

Ocena redakcyjna pracy
Jako
redakcyjna
pracy,
poprawno
j zykowa
(gramatyczna, stylistyczna itp.), poprawno i jednolito ,
zgodno
symboli rysunkowych z normami, czytelno
wykresów i zestawie tabelarycznych

7.

Inne uwagi

8.

Ocena ko cowa

1

Liczba punktów
Ocena wed ug skali ocen**

Wspó czynnik wagowy przy wyliczaniu punktów
Nr kryterium oceny
pytania

Wspó czynnik
wagowy

1; 2; 3; 6;
4, 5

1
2

Min. liczba pkt. Max. liczba pkt.

34

85

* Po uwzgl dnieniu wspó czynników wagowych
** Skala ocen:
78÷85
49÷57

67÷77

BARDZO DOBRY

DOSTATECZNY PLUS

40÷48

DOBRY PLUS

DOSTATECZNY

2 / 3 stron

58÷66

PONI EJ 40

DOBRY
NIEDOSTATECZNY
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II. Ocena formalna egzaminu dyplomowego
Lp.

Spe nienie
kryteriów

KRYTERIA OCENY

TAK
1.

Czy egzamin dyplomowy przeprowadzony by przez podkomisj
w sk adzie od 3 do 5 cz onków komisji?

2.

Czy w sk ad podkomisji wchodzi kierownik pracy dyplomowej?

3.

Czy pytania zadawane dyplomantowi dotyczy y zagadnie
wchodz cych w zakres kierunku studiów?

4.

Czy pytania zadawane dyplomantowi dotyczy y pracy dyplomowej?

NIE

W przypadku zaznaczenia opcji NIE poda uchybienia w stosunku do Regulaminu studiów wy szych:

Warszawa, ………………………………...
/podpis osoby oceniaj cej/

Przewodnicz cy
Rady Wydzia u Mechanicznego
dr hab. in . Zdzis aw BOGDANOWICZ
profesor WAT
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