
Procedura oceny jakości prac dyplomowych na Wydziale Anglistyki 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

Podstawa prawna:  

Uchwała nr 126/2010 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zarządzania 

Jakością Kształcenia w UAM 

 

1. Weryfikacja jakości prac dyplomowych leży w kompetencjach 

Wydziałowego Zespołu do spraw Oceny Jakości Kształcenia. W tym celu, 

przewodniczący Zespołu powołuje podzespół, w którego składzie 

znajdują się nie mniej niż dwie osoby posiadające co najmniej stopień 

naukowy (mogą to być członkowie WZOJK i/lub inne osoby wskazane 

przez przewodniczącego WZOJK w uzgodnieniu z Dziekanem Wydziału). 

2. Ocena jakości prac dyplomowych powinna być przeprowadzona 

corocznie w okresie od września do połowy października.  

3. Każdorazowo ocenie należy poddać 12 wybranych losowo prac 

dyplomowych. Powinny one być reprezentatywne dla obu stopni oraz 

trybów studiów: należy wybrać cztery prace magisterskie oraz cztery 

prace licencjackie napisane w trybie studiów stacjonarnych oraz po dwie 

prace magisterskie i licencjackie powstałe w trybie studiów 

niestacjonarnych. 

4. Każda z wybranych prac powinna pochodzić z innego seminarium i być 

napisana pod kierunkiem innego promotora. 

5. Analizie podlegają także recenzje prac dyplomowych sporządzone przez 

promotora oraz recenzenta.  

6. Do szczegółowych elementów oceny prac dyplomowych należą: 

a. ocena zgodności tematyki pracy z kierunkiem i specjalnością 

studiów; 

b. ocena zgodności tematyki pracy z efektami kształcenia 

obowiązującymi na kierunkach studiów realizowanych na WA UAM 

(tzn. filologia angielska i filologia);  

c. ocena zgodności pracy z wymaganiami stawianymi pracom 

dyplomowym określonym poprzez odpowiednie uchwały Rady 

Wydziału WA (Uchwała nr 28A/2012/2013, Uchwała nr 

28B/2012/2013); 



d. ocena składu komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy pod 

kątem formalnym oraz pod kątem zgodności merytorycznej z 

tematyką pracy; 

e. ocena zgodności recenzji z treścią pracy. 

 

7. Po przeprowadzeniu analizy jakości prac dyplomowych należy sporządzić 

listę badanych prac dyplomowych z informacją o tym, kto był 

promotorem i recenzentem pracy (załącznik nr 1 „Lista prac 

dyplomowych poddanych ocenie”).  

8. Z oceny każdej pracy dyplomowej sporządzany jest protokół z 

wyszczególnieniem ocen według kryteriów określonych w pkt. 6 

(załącznik nr 2  „Protokół z oceny pracy magisterskiej” i załącznik nr 3 

„Protokół z oceny pracy licencjackiej”). 

9. Podzespół dokonujący oceny przekazuje pełną dokumentację 

przewodniczącemu WZOJK, który przedstawia sprawozdanie Dziekanowi 

Wydziału.  

 


