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Zasady oceniania prac końcowych i ustalania oceny końcowej ze studiów 

1. Praca końcowa słuchacza studiów podyplomowych oceniana jest przez promotora oraz 

recenzenta wskazanego przez Kierownika studiów podyplomowych.  

2. Ocena pracy obejmuje m.in.: poprawność sformułowania tematu, zgodność treści z tematem, 

stronę merytoryczną, oryginalność ujęcia problemu, wykorzystanie źródeł i stronę formalną. 

3. Arkusze oceny promotora i recenzenta obowiązujące na UWM w Olsztynie dostępne są na stronie 

internetowej studiów pod adresem: www.uwm.edu.pl/wne/podyplomowe.php?nr=5.  

4. Każda pozytywnie oceniona praca końcowa dopuszczana jest do publicznej obrony, 

równoznacznej z egzaminem końcowym. Indywidualna obrona pracy końcowej polega na 

publicznej prezentacji pracy (do 15 minut) i odpowiedzi na ewentualne pytania komisji 

egzaminacyjnej.  

5. Zgodnie z wymogami Narodowego Banku Polskiego, obrona prac końcowych, będzie miała 

miejsce podczas otwartej dwudniowej konferencji, zorganizowanej na koniec drugiego semestru, 

podczas ostatniego zjazdu przewidzianego w harmonogramie studiów. W celu zapewnienia 

szerszego audytorium, na konferencję zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji edukacyjnych 

współpracujących z UWM w Olsztynie. 

6. Każda z prac oceniona na minimum dobry, zostanie opublikowana na stronie internetowej 

studiów podyplomowych i będzie udostępniana każdemu zainteresowanemu pod warunkiem, iż 

nie będzie to służyło celom komercyjnym. Ponadto wytypowana zostanie jedna najlepsza praca, 

która znajdzie się w zbiorze materiałów publikowanych przez Wydział Nauk Ekonomicznych 

Uniwersytetu Warszawskiego z okazji corocznej konferencji organizowanej w Warszawie. 

7. Ocena końcowa ze studiów ustalona zostanie na podstawie średniej arytmetycznej z trzech ocen:  

 oceny pracy końcowej wystawionej przez promotora,  

 oceny pracy końcowej wystawionej przez recenzenta, 

 oceny z egzaminu końcowego (tzn. z publicznej prezentacji pracy podczas konferencji i 

odpowiedzi na ewentualne pytania komisji egzaminacyjnej). 

8. Średnia ocen zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a następnie 

zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych UWM w Olsztynie wyrównana do pełnej oceny 

wg zasady: 

1) do 3,50 – dostateczny, 

2) od 3,51 do 4,50 – dobry, 

3) od 4,51 - bardzo dobry. 
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