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Zgodnie z procedurą WEkon/0-II/4 na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie 
została przeprowadzona ocena jakości prac dyplomowych.  

Na zebraniu w dniu 5.12.2014 r. Członkowie Wydziałowej Komisji ds. oceny jakości 
prac dyplomowych, w wyniku dyskusji, przyjęli po korektach formularz oceny jakości prac 
dyplomowych zaproponowany przez przewodniczącą Komisji, Załącznik 1FO. 

Ocena prac dyplomowych przebiegała według następującego porządku: 
1. Po przeanalizowaniu liczebności badanej populacji przyjęto, że do badań zostanie 

wyłonionych losowo 12 prac, 
w tym: 4 prace S1E_N1E, 3 prace S1Z i 5 prac S2E_N2E. 

2. Dobór nauczycieli oceniających prace uwzględniał ich udział w minimach kadrowych 
kierunków i poziomów studiów. 

3. Zgodnie z kryteriami (założonymi w formularzu oceny) ocenie podlegały: 
1) kompetencje promotora w zakresie problematyki prowadzonej pracy 

dyplomowej, 

2) temat pracy dyplomowej, 

3) spełnienie przez dyplomanta wymogów merytorycznych i technicznych 

stawianych pracy dyplomowej. 

4. Analizę i ocenę prac przeprowadzono w okresie 8-19.12.2014 r. 

5. Losowo do oceny zostały wyłonione następujące prace dyplomowe: 
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W wyniku przeprowadzonej analizy jakości prac dyplomowych zrealizowanych na 
Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2013/2014 Wydziałowa 
Komisja ds. oceny jakości prac dyplomowych sformułowała następujące oceny:  

 
1. Prace, będące przedmiotem oceny, oceniono pozytywnie. 
2. W jednym przypadku temat pracy został zbyt ogólnie sformułowany. 
3. W dwóch ocenianych pracach brakuje własnych wniosków autora. 
4. W nielicznych pracach dyplomanci nie stosują adekwatnych metod badawczych. 
5. W jednym przypadku tematyka pracy nie leży w obszarze zainteresowań 

badawczych promotora. 
6. W pracach występują błędy stylistyczne i techniczne. 
7. Prace nie są jednolicie sformatowane. 
8. W przypisach występuje brak stron.  
9. Zamiast słowa „Literatura” niektórzy studenci używają „Bibliografia”, zamiast 

„Podsumowania” i „Wnioski” stosują „Zakończenie”.  
 
 
 
 

POSTULATY 

W wyniku przeprowadzonej analizy i oceny jakości prac dyplomowych zrealizowanych 
na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2013/2014 Wydziałowa 
Komisja ds. oceny jakości prac dyplomowych sformułowała następujące postulaty:  

1. Celowe jest opracowanie przez katedry i zakłady Wydzialu, w ujednoliconym 

zakresie szczegółowości, wykazu zawierającego zakres tematyki prac 

dyplomowych. Wykaz ten, aktualizowany w każdym roku akademickim, powinien 

uwzględniać obszary badań naukowych i tematykę opublikowanego dorobku 

naukowego oraz charakter praktyki zawodowej pracowników uprawnionych do 

promowania prac dyplomowych. Zakres tematyczny prac dyplomowych nie 

powinien być identyczny z tytułami prac dyplomowych ustalanymi indywidualnie 

ze studentami przez promotorów. 

2. W celu obiektywnej, szczegółowej oceny kompetencji promotora w zakresie 

problematyki prowadzonej pracy dyplomowej, konieczne jest ułatwienie 

oceniającym dostępu do tematyki prowadzonych badań i bazy publikacji oraz 

doświadczeń zawodowych promotorów. 

3. Konieczna jest większa kontrola metodyczna, merytoryczna i redakcyjna ze strony 

promotorów. Studenci nie zawsze przestrzegają zasad redakcyjnych i technicznych 

zawartych w dokumencie Standardy prac dyplomowych z zakresu nauk 

ekonomicznych, (Zał. 1 do Regulaminu zasad dyplomowania na Wydziale 

Ekonomicznym ZUT w Szczecinie) oraz w Polskiej Normie (np. numerowanie 

rozdziałów cyframi rzymskimi, a podrozdziałów cyframi arabskimi). Promotorzy 

dopuszczają prace napisane z błędami do dalszego procedowania.  
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4. Postuluje się uzupełnienie dokumentu Standardy prac dyplomowych z zakresu 

nauk ekonomicznych o główne wytyczne i załączniki ułatwiające prawidłową 

redakcję prac dyplomowych. 

5. Należy spowodować, aby w czasie pisania prac dyplomowych studenci korzystali 

z literatury obcojęzycznej. 

6. Zaleca się zwiększanie wkładu własnego autorów prac dyplomowych. 

7. Tematy prac dyplomowych powinny być prawidłowo formułowane. 

8. Celowe byłoby zorganizowanie, na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie, 

seminarium na temat metodyki pisania prac dyplomowych z obowiązkowym 

udziałem studentów i pracowników uprawnionych do promowania prac 

dyplomowych. 

9. Proponuje się rozpatrzenie możliwości napisania i wydania (w krótkim terminie) 

publikacji nt. „Metodyka pisania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich 

na Wydziale Ekonomicznym ZUT” ułatwiającej studentom i promotorom osiąganie 

wysokiej jakości prac dyplomowych.  
 

Szczecin, 20.12.2014 r. 

dr hab. Czesława Christowa, prof. ZUT 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. oceny jakości prac dyplomowych na 

Wydziale Ekonomicznym ZUT 


