
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYRÓŻNIANIA PRAC DYPLOMOWYCH  

PRZYJĘTE PRZEZ RADĘ KOLEGIUM I II 

1. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową w danym roku akademickim ogłasza Dyrektor 

Kolegium w terminie do 30 listopada każdego roku.  

2. Prawo zgłaszania osoby uprawnionej do otrzymania wyróżnienia za najlepszą pracę 

dyplomową przysługuje komisji egzaminu dyplomowego.  

3. Student może otrzymać wyróżnienie za pracę magisterską, gdy przy jej ocenie zostaną 

spełnione poniższe warunki ją charakteryzujące (co najmniej 5 z nich):  

a. nowatorstwo i oryginalność problemu i/lub rozwiązania, 

b. samodzielność i poprawność posługiwania się językiem naukowym (w tym: jasność i 

samodzielność formułowania myśli, swobodna adaptacja pojęć i koncepcji 

naukowych), 

c. dobór i sposób wykorzystania literatury (w tym: literatura aktualna, obcojęzyczna, 

umiejętność krytycznego odniesienia się do niektórych poglądów), 

d. adekwatność rozwiązań metodologicznych do charakteru pracy, 

e. jasność i samodzielność formułowania wniosków dotyczących wyników badań, 

f. zastosowanie wyników badań w praktyce, 

g. wkład do rozwoju danej dyscypliny (subdyscypliny) nauki (należy wykazać, że praca 

jest przyczynkiem do badań, nadaje się do publikacji itd.), 

h. wkład w rozwój społeczno-gospodarczy (należy wykazać, że praca powstała w wyniku 

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w związku z sugestiami 

interesariuszy zewnętrznych, praktykami itp.), 

i. formalna poprawność pracy i wysoki poziom edytorski., 

j. praca napisana w poprawnym języku obcym. 

4. Student może otrzymać wyróżnienie za pracę licencjacką/inżynierską, gdy przy jej ocenie 

zostaną spełnione poniższe warunki ją charakteryzujące (co najmniej 5 z nich):  

a. nowatorski i oryginalny sposób podejścia do prezentacji tytułowej problematyki, 

b. wysoki poziom wykazania się wiedzą i znajomością zagadnień związanych z pracą, 

c. wysoki poziom prezentacji problemów i założeń badawczych, 

d. odwaga i samodzielność badawcza (czy student zdecydował się na zaprojektowanie i 

przeprowadzenie procesu badawczego), 

e. poprawność metodologiczna (czy student użył prawidłowych, złożonych narzędzi 

metodologicznych), 

f. jasność i samodzielność w formułowaniu wniosków, 

g. wkład do rozwoju danej dyscypliny (subdyscypliny) nauki (należy wykazać, że praca 

jest przyczynkiem do badań, nadaje się do publikacji itd.), 

h. wkład w rozwój społeczno-gospodarczy (należy wykazać, że praca powstała w wyniku 

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym lub w związku z sugestiami 

interesariuszy zewnętrznych, praktykami itp.), 

i. formalna poprawność pracy i wysoki poziom edytorski, 

j. praca napisana w poprawnym języku obcym 

5. Wniosek (wg określonego wzoru) o wyróżnienie wraz z opinią uzasadniającą każde kryterium 

przekazuje promotor pracy do sekretariatu Kolegium.  

6. Sekretariat Kolegium uzupełnia złożone wnioski o kserokopie recenzji oraz wydruk raportu 

JSA. 

7. Wyboru najlepszej pracy dyplomowej na kierunku studiów dokonuje Rada Kolegium.  

8. Wyróżnienie za najlepszą pracę dyplomową w Kolegium przyznaje Dyrektor w formie Listu 

Gratulacyjnego wydawanego na specjalnym druku opracowanym przez Uniwersytet. 


