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Sprawozdanie z oceny jakości prac dyplomowych  

zrealizowanych na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie  
w roku akademickim 2014/2015  

przeprowadzonej zgodnie z procedurą WEkon/0-II/4 
przez Wydziałową Komisję ds. Oceny Jakości Prac Dyplomowych 

 
Zgodnie z procedurą WEkon/0-II/4 na Wydziale Ekonomicznym ZUT została przeprowadzona 

ocena jakości prac dyplomowych. Po przeanalizowaniu liczebności badanej populacji przyjęto, że do 
badań zostanie wyłonionych 12 prac, w tym: 3 prace (S1E, N1E), 3 prace (S2E, N2E), 3 prace S1Z i 3 
prace (S1TiR). 

W wyniku przeprowadzonej analizy jakości prac dyplomowych zrealizowanych na Wydziale 
Ekonomicznym ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2014/2015 Wydziałowa Komisja ds. Oceny 
Jakości Prac Dyplomowych sformułowała następujące oceny i postulaty:  

 
1. Celowe jest opracowanie przez katedry i zakłady WEkon, w ujednoliconym zakresie 

szczegółowości, wykazu zawierającego zakres tematyki prac dyplomowych. Wykaz ten, 

aktualizowany w każdym roku akademickim, powinien uwzględniać obszary badań naukowych i 

tematykę opublikowanego dorobku naukowego oraz charakter praktyki zawodowej 

pracowników uprawnionych do promowania prac dyplomowych.  

2. W celu obiektywnej, szczegółowej oceny kompetencji promotora i recenzenta w zakresie 

problematyki prowadzonej pracy dyplomowej, konieczne jest ułatwienie oceniającym dostępu 

do tematyki prowadzonych badań i bazy publikacji oraz doświadczeń zawodowych promotorów. 

3. Studenci nie zawsze przestrzegają zasad redakcyjnych i technicznych zawartych w dokumencie 

Standardy prac dyplomowych z zakresu nauk ekonomicznych, (Zał. 1 do Regulaminu zasad 

dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie). Promotorzy dopuszczają prace 

napisane z błędami do dalszego procedowania. Konieczna jest większa kontrola metodyczna, 

merytoryczna i redakcyjna ze strony promotorów. Konieczne jest egzekwowanie przez 

promotora wiedzy na temat metod badań i zasad edytorskich. 

4. Promotor bardziej uważnie, w sposób odpowiedzialny, powinien kontrolować proces pisania 

pracy przez studenta, korygując na bieżąco błędy.  

5. Należy spowodować, aby w czasie pisania prac dyplomowych studenci korzystali z literatury 

obcojęzycznej oraz publikacji promotora. 

6. Zaleca się zwiększanie wkładu własnego autorów prac dyplomowych. 

7. Celowe byłoby zorganizowanie, na Wydziale Ekonomicznym ZUT, seminarium na temat 

metodyki pisania prac dyplomowych z obowiązkowym udziałem studentów i pracowników 

uprawnionych do promowania prac dyplomowych. 

8. Proponuje się rozpatrzenie możliwości napisania i wydania (w krótkim terminie) publikacji 

nt. „Metodyka pisania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich na Wydziale 

Ekonomicznym ZUT” ułatwiającej studentom i promotorom osiąganie wysokiej jakości prac 

dyplomowych.  

9. Należy unikać wyznaczania na promotorów prac osób, które nie posiadają dorobku z zakresu 

tematyki pracy dyplomowej.  

10. Występują trudności w ocenie zgodności tematyki prowadzonej pracy dyplomowej z tematyką 

badań naukowych promotora potwierdzonych publikacjami. Obszary badań pracowników 

naukowo – dydaktycznych muszą być ogólnodostępne. Brak wiedzy na ten temat utrudnia ocenę 

jakości prac dyplomowych. 
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11. Wnioski i postulaty przedstawione przez członków Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Prac 

Dyplomowych w Protokole z dnia 20.12.2014 r. stały się przesłanką sformułowania nowej 

procedury oceny jakości prac dyplomowych, która zaczęła obowiązywać w roku akademickim 

2015/2016. 

12. Konieczne jest stworzenie nowego Kwestionariusza oceny jakości prac dyplomowych 

obronionych w roku akademickim 2015/2016 oraz podanie do wiadomości kryteriów oceny prac 

na stronie internetowej WEkon. Znajomość kryteriów oceny prac dyplomowych z 

wyprzedzeniem może pomóc zarówno promotorom jak i dyplomantom podwyższyć poziom 

jakości prac.  

13. W nowym Kwestionariuszu Oceny należy ująć również ocenę kompetencji recenzenta pracy. 

 

 

Szczecin, 31.12.2015 r. 

W imieniu Wydziałowej Komisji 

 

 

dr hab. Czesława Christowa, prof. ZUT 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. oceny jakości prac dyplomowych na 

Wydziale Ekonomicznym ZUT 

 


