
 
 

…………….............………………………………                                                                        Olsztyn, dnia ………… maja 2016 r. 
   (pieczątka studiów podyplomowych) 

 

Pan/Pani 

……………………............…………………………………… 
Opiekun pracy końcowej 
 

Proszę o dokonanie oceny pracy końcowej na studiach podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania 
strefy euro" Projekt realizowany z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej - VII edycja 

Słuchacza/ki      …………...............................…...…………...............………………..                                  ………….......……. 
            (imię i nazwisko)                                                             (nr albumu) 

 
Temat pracy…………………………………………………………………………………………............................……………………………… 
Planowany termin egzaminu końcowego        21/22 maja 2016 r. 
 

            
           ……………..............……………………………………………………………. 
           (podpis i pieczęć kierownika studiów podyplomowych) 

 
ARKUSZ OCENY PRACY KOŃCOWEJ - OPIEKUN PRACY  

Kategorie kwalifikacji 
Liczba 

punktów 
Kategoria: WIEDZA (maksymalnie 20 pkt.) 
1) Zgodność treści pracy z jej tematem (0-3 pkt.)  
2) Kompletność tez i wartość merytoryczna (0-6 pkt.)  
3) Oryginalność/innowacyjność (0-2 pkt.)  
4) Znajomość zagadnień związanych z tematem pracy (dobór , wykorzystanie źródeł 

i literatury przedmiotu) (0-6 pkt.) 
 

5) Znajomość metodologii badań odpowiedniej dla dyscypliny (0-3 pkt.)  
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI (maksymalnie 20 pkt.) 
1) Analiza i interpretacja źródeł i literatury przedmiotu (0-4 pkt.)  
2) Planowanie i realizacja pracy badawczej (0-4 pkt.)  
3) Spójność wywodu (0-3 pkt.)  
4) Poprawność językowa (0-4 pkt.)  
5) Staranność w dokumentowaniu i prezentowaniu wyników badań (0-3 pkt.)    
6) Poprawność edytorska pracy (0-2 pkt.)  
Kategoria: KOMPETENCJE SPOŁECZNE (maksymalnie 10 pkt.) 
1) Zainteresowanie tematyką pracy; zaangażowanie w jej realizację (0-3 pkt.)  
2) Samodzielność i kreatywność w przygotowaniu pracy (0-3 pkt.)  
3) Poszanowanie prawa autorskiego i własności intelektualnej (0-4 pkt.)  

OSTATECZNA OCENA PRACY - PUNKTOWA i SŁOWNA 
(według skali ocen wymienionej poniżej)  

 

46-50 punktów – 5.0 (bardzo dobry) 
41-45 punktów – 4.5 (dobry plus) 
36-40 punktów – 4.0 (dobry) 

31-35 punktów – 3.5 (dostateczny plus) 
26-30 punktów – 3.0 (dostateczny) 
poniżej 26 punktów – 2.0 (niedostateczny) 

DODATKOWA OCENA OPISOWA PRACY * 
(konieczna w przypadku pracy ocenionej na ocenę niedostateczną)  

…………………………………………………………………………………………………………….....................……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….....................……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….....................………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….....................………………………………………… 

Propozycja 
wykorzystania pracy  

(wstawić x) 

Publikacja Komunikat 
naukowy 

Materiał 
źródłowy 

Materiał 
dydaktyczny 

Inne** 

     

* o ile dodatkowa ocena pracy wymaga więcej miejsca, to proszę tekst umieścić na odwrocie 
** w przypadku wyboru rubryki „Inne” proszę wskazać możliwy sposób wykorzystania pracy końcowej:  
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
Olsztyn, dn. …………. maja 2016 r.                                                               ……………………...................……………………… 

                                                                                                podpis Opiekuna pracy 


