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1. Cel  
Celem niniejszej procedury jest określenie zasad i kryteriów oceny jakości prac 
dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) realizowanych na Wydziale Nauki o Żywności. 
 

2. Definicje i skróty 
Eksperyment – za eksperyment uznaje się: przygotowanie projektu technologicznego, 

zaprojektowanie dokumentacji systemu zarządzania, przeprowadzenie analiz 
chemicznych lub instrumentalnych, opracowanie programu do symulacji lub 
optymalizacji procesów przetwórstwa, modelowanie jakości produktu, badanie 
procesów technologicznych in silico,  przeprowadzenie oceny sposobu żywienia lub 
stanu odżywienia różnych grup ludności, badanie ankietowe. 

„Drugi Recenzent” – osoba wyznaczona przez Zespół ds. bieżącej kontroli procesu 
dydaktycznego, która wykonuje ocenę według podanych w procedurze kryteriów. 

 
3. Odpowiedzialność i uprawnienia 

Dziekan ds. studenckich i studiów podyplomowych – nadzór nad realizacją niniejszej 

procedury. 

Zespół ds. bieżącej kontroli procesu dydaktycznego (ZdsBKPD) – wybór i zatwierdzenie prac 

do oceny, wyznaczenie osób, odpowiedzialnych za wykonanie oceny prac 

dyplomowych, przegląd wykonanych ocen i opracowanie raportu. 

Zespół ds. kadry dydaktycznej (ZdsKD)– opiniowanie w sytuacjach spornych. 

Członkowie Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki i Zapewnienia oraz Doskonalenia Jakości 

Kształcenia (WKds DZDJK) – terminowe wykonanie zleconych ocen. 

 
4. Opis postępowania 

4.1. Po zakończeniu każdego cyklu dyplomowania procedurze oceny jakości podlega po 10% 

prac dyplomowych zrealizowanych na każdym kierunku (TŻiŻCz, TOW, IChiP, G-SK), 

stopniu (studia Io, IIo) i formie studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne). 

4.2. Dziekan ds. studenckich i studiów podyplomowych przekazuje Przewodniczącemu 

Zespołu ds. bieżącej kontroli procesu kształcenia zestawienie prac dyplomowych 

zrealizowanych w danym okresie wraz z informacją o ocenach wystawionych przez 

Opiekunów i Recenzentów – Zał. 1. 

4.3. Weryfikacja jakości prac dyplomowych powinna być przeprowadzona do końca kwietnia 

w przypadku studiów kończących się po semestrze zimowym oraz do końca października 

w przypadku studiów kończących się po semestrze letnim. Prace dyplomowe studentów, 

którzy uzyskali regulaminowe przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej 

(maksymalnie o 3 miesiące) będą zakwalifikowane do puli prac ocenianych w następnym 

cyklu. 
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4.4. Zespół ds. bieżącej kontroli procesu kształcenia zobowiązany jest do wyboru prac 

dyplomowych podlegających ocenie.  

4.4.1. Procedurze oceny obowiązkowo poddawane są prace, w których oceny 

wystawione przez Opiekuna i Recenzenta wyraźnie się różnią (różnica 1,5 

stopnia). 

4.4.2. Pozostałe prace (dobór do 10%) wybierane są losowo. 

4.5. Zespół ds. bieżącej kontroli procesu kształcenia wyznacza osoby, spośród członków 

Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki i Zapewnienia oraz Doskonalenia Jakości 

Kształcenia, które będą odpowiedzialne za przeprowadzenie oceny jakości prac 

dyplomowych. 

4.5.1. Dokonując wyboru tzw. „Drugiego Recenzenta” ZdsBKPK uwzględnia 

zainteresowania naukowe danej osoby. 

4.5.2. „Drugi Recenzent” nie może być zatrudniony w Jednostce organizacyjnej, w której 

zrealizowano pracę dyplomową, ani w której zatrudniony jest Recenzent 

ocenianej pracy. 

4.5.3. ZdsBKPK sporządza listę badanych prac dyplomowych – Zał. 2. 

4.6. Kryteria oceny jakości pracy dyplomowej: 

- Zgodność tematu pracy z realizowanym kierunkiem i specjalnością studiów, 
- Zgodność treści pracy z jej tytułem, 
- Ocena struktury pracy dyplomowej, w tym część opisowa i część o charakterze 

eksperymentalnym, dyskusja, 
- Prawidłowość wnioskowania (czy wnioski wynikają z przeprowadzonych badań 

oraz czy odpowiadają postawionemu celowi), 
- Prawidłowość doboru źródeł literaturowych i poszanowanie praw autorskich. 

4.7. Analizie podlegają także recenzje prac dyplomowych sporządzone przez Opiekuna i 

Recenzenta. 

4.8. Po wykonanej ocenie jakości pracy dyplomowej „Drugi Recenzent” wypełnia „Arkusz 

oceny jakości pracy dyplomowej” – Zał. 3.  

4.9. Wypełnione arkusze „Drugi Recenzent” przekazuje do Zespołu ds. bieżącej kontroli 

procesu dydaktycznego. 

4.10. Zespół ds. bieżącej kontroli procesu dydaktycznego opracowuje sprawozdanie z 

oceny prac dyplomowych i przedstawia je Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki i 

Zapewnienia oraz Doskonalenia Jakości Kształcenia. 

4.11. W przypadku stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości w wywiązywaniu się z 

zadań Opiekuna lub Recenzenta „Arkusz oceny pracy dyplomowej” kierowany jest do 

Zespołu ds. kadry dydaktycznej. 

4.11.1. ZdsKD  po analizie może podjąć decyzję o: 

- skierowaniu do oceny w następnym cyklu prac wykonanych pod kierunkiem 

danego Opiekuna lub recenzowanych przez daną osobę, 
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- ograniczeniu sprawowania funkcji opiekuna lub recenzenta prac 

dyplomowych przez określony czas w przypadku dwukrotnej negatywnej 

oceny. 

4.11.2. O zaistniałej sytuacji Przewodniczący ZdsKD informuje osobę zainteresowaną 

oraz Kierownika Katedry, w której pracuje dana osoba. 

4.11.3. Decyzja przekazywana jest do WKdsDZDJK. 

4.12. Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki i Zapewnienia oraz Doskonalenia Jakości 

Kształcenia przedstawia sprawozdanie Kolegium Dziekańskiemu. 

4.13. Właściwy Dziekan przedstawia sprawozdanie i wnioski Radzie Wydziału Nauki o 

Żywności. 

 
5. Dokumenty związane 

5.1. Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora UWM z dnia 28 sierpnia 2013 r w sprawie zasad 

funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UWM w 

Olsztynie. 

5.2. Zalecenia i rekomendacje działań podstawowych jednostek organizacyjnych oraz 

jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie w zakresie doskonalenia funkcjonowania wewnętrznego 

systemu zapewniania jakości kształcenia. 

 
6. Załączniki 

Zał. 1 – Wykaz prac dyplomowych zrealizowanych w okresie…. 
Zał. 2 – Lista prac dyplomowych przekazanych do oceny ich jakości w okresie….. 
Zał. 3  – Arkusz oceny jakości pracy dyplomowej. 
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Załącznik 1 Wykaz prac dyplomowych zrealizowanych w okresie ……………………………………. 

 

 

Kierunek studiów:  TŻiŻCz, TOW, IChiP, G-SK    Stopień: Io,   IIo    Forma studiów: SS, SN 
 

Lp. 
NAZWISKO I IMIĘ 

DYPLOMANTA 
TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ 

OPIEKUN RECENZENT 
STOPIEŃ/TYTUŁ NAUKOWY 

NAZWISKO I IMIĘ 
KATEDRA 

OCENA 

STOPIEŃ/TYTUŁ NAUKOWY 
NAZWISKO I IMIĘ 

KATEDRA 
OCENA 
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Załącznik 2 Lista prac dyplomowych przekazanych do oceny ich jakości w okresie …………………. 

 

 

Kierunek studiów:  TŻiŻCz, TOW, IChiP, G-SK            Stopień: Io,   IIo               Forma studiów: SS, SN 

Liczba prac dyplomowych ogółem………………….  Min liczba prac podlegających ocenie jakości (10%)…………………... 

Lp. 
NAZWISKO I IMIĘ 

DYPLOMANTA 
Nr albumu TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ OPIEKUN RECENZENT 

„DRUGI 
RECENZENT” 
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Załącznik 3 Arkusz oceny jakości pracy dyplomowej 

 

 

Imię i nazwisko studenta: …………………………………………………………………………….. 

Tytuł pracy dyplomowej: ……….……………………………………………...……………………… 

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

Kierunek studiów:       TŻiŻCz            TOW             IChiP                G-SK 

Specjalność: …………………………………………………………………………………. 

Praca dyplomowa:         inżynierska                      magisterska 

Forma studiów:               studia stacjonarne          studia niestacjonarne 

Opiekun: ……………………………………………………………………………………… 

Recenzent: ……………………………………………………………………………………. 

 

Ocena zgodności tematu pracy dyplomowej z kierunkiem i specjalnością studiów: …………... 

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

Ocena zgodności treści pracy z jej tytułem: ………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Ocena struktury pracy dyplomowej, w tym część opisowa i część eksperymentalna: ………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Ocena prawidłowości wnioskowania (czy wnioski wynikają z przeprowadzonych badań oraz 

czy odpowiadają postawionemu celowi): ………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………..……………………………………………………………………………. 
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Załącznik 3 Arkusz oceny jakości pracy dyplomowej 

 

 

Ocena poprawności doboru źródeł literaturowych i poszanowanie praw autorskich: …………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Ocena jakości i spójności recenzji pracy dyplomowej: 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Inne uwagi: ……………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wnioski praktyczne: …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………..                             ………...................................... 
/data/                                      /podpis osoby oceniającej/ (do wiadomości Komisji) 


