
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

Zasady dyplomowania i oceny prac licencjackich  

(A) Regulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego na kierunku filologia,  
studia I stopnia 

 
na podstawie: Regulaminu Studiów PWSZ w Tarnowie przyjętego uchwałą Senatu nr17/2013 (§ 35, 36, 37, 38) 

I. EGZAMIN DYPLOMOWY  

1) Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 
– uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk oraz zdanie wszystkich egzaminów 

objętych planem studiów,  
– uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej,  
– złoŜenie wszystkich wymaganych dokumentów. 
– dołączenie do pracy dyplomowej oświadczenia o samodzielnym jej przygotowaniu  

i o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną. 
2) Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dyrektora instytutu,  

w skład której wchodzą: przewodniczący, opiekun oraz recenzent. 
3) Przewodniczącym komisji egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia moŜe być 

nauczyciel akademicki ze stopniem co najmniej doktora zatrudniony w Uczelni. 
4) Egzamin dyplomowy winien odbyć się w terminie nieprzekraczającym dwa miesiące  

od daty złoŜenia pracy dyplomowej z wyłączeniem okresu wakacji letnich określonych  
w zarządzeniu Rektora. W przypadku przedłuŜenia terminu złoŜenia pracy dyplomowej egzamin 
dyplomowy winien odbyć się w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty jej 
złoŜenia. 

5) Dyrektor instytutu moŜe ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego  
dla studenta, który złoŜył pracę dyplomową z wyprzedzeniem obowiązujących terminów. 

6) Na pisemny wniosek studenta lub promotora dyrektor instytutu zezwala na przeprowadzenie 
otwartego egzaminu dyplomowego. Wniosek powinien być złoŜony co najmniej na 7 dni przed 
planowanym terminem egzaminu.  

 
 

II. PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO 
 

1) Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i obejmuje: 
– przedstawienie przez studenta treści pracy dyplomowej,  
– odpowiedzi na pytania stawiane przez członków Komisji. Po jednym pytaniu zadają recenzent 

pracy oraz promotor pracy.  
2) Pytania stawiane przez członków komisji obejmują zakres związany z problematyką pracy 

dyplomowej.  
3) Egzamin dyplomowy potwierdza osiągnięcie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji 

niezbędnych do uzyskania tytułu licencjata i dyplomu  ukończenia studiów pierwszego stopnia.  
O osiągnięciu odpowiednich kompetencji przez studenta świadczą: merytoryczny poziom 
odpowiedzi, umiejętność posługiwania się słowem (językiem), odpowiednio skomponowane 
odpowiedzi na postawione pytania egzaminacyjne,  a takŜe adekwatny do sytuacji ubiór studenta 
i odpowiednie formy zachowania podczas egzaminu. 

4) Wypowiedź ustna studenta jest oceniana zgodnie z Kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej, 
(obowiązującymi na kierunku filologia). 

5) Po zakończeniu egzaminu dyplomowego Komisja ustala ocenę z egzaminu dyplomowego. 
6) W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej w pierwszym terminie 

lub nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, 
Dyrektor Instytutu Humanistycznego wyznacza ostateczny termin egzaminu dyplomowego.  

 

Opracowanie: dr Krystyna Choińska, dr Małgorzata Pachowicz 
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(B) Kryteria oceny pracy dyplomowej 

(wyciąg z opracowania prof. dr hab. Jadwigi Kowalikowej, dr Krystyny Choińskiej, dr Małgorzaty Pachowicz) 

Oceniając pracę dyplomową promotor i recenzent biorą pod uwagę następujące aspekty: 

1. Czy student jasno określił cel i zakres pracy? 

2. Czy praca jest zgodna z tematem? 

3. Jaka jest wartość merytoryczna pracy? 

4. Czy praca dowodzi samodzielności sądów, kreatywności w formułowaniu tez? 

5. Czy w pracy został zachowany logiczny wywód myślowy a następstwo podejmowanych 
problemów świadczy o przemyślanej koncepcji pracy? 

6. Czy konstatacje i wnioski zawarte w pracy są wiarygodne? 

7. Czy dobrze została dobrana podstawa materiałowa pracy? 

8. Czy autor zgromadził w odpowiedniej ilości i dobrze wykorzystał (celowo 
i funkcjonalnie) literaturę przedmiotu? 

9.  Czy praca świadczy o tym, Ŝe autor dzięki własnym studiom zdobył kompetencje 
niezbędne do analizy zagadnienia omawianego w pracy dyplomowej? 

10.  Czy w pracy zostały zastosowane właściwe metody badawcze? 

11.  Czy wszystkie części pracy dyplomowej są poprawne metodologicznie? 

12.  Czy autor pracy samodzielnie przeprowadził analizę i interpretację zgromadzonego 
materiał, czy analiza i interpretacja wyników badań  jest wnikliwa, zawierająca 
odwołania do stworzonej wcześniej podstawy teoretycznej? 

13. Czy kompozycja pracy jest przejrzysta i zawiera zgodnie z modelem tego typu rozpraw 
komponenty: teoretyczny (erudycyjny), empiryczny oraz twórczy? 

14. Czy język i styl pracy są adekwatne do charakteru pracy?  

15. Czy autor opanował niezbędny warsztat pisarski oraz dochował naleŜytej staranności 
w przygotowaniu graficznej strony pracy; czy zadbał o estetykę tekstu? 

16. Czy praca nie narusza praw autorskich innych osób? 

17. Czy praca dyplomowa spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane pracom 
dyplomowym? 

 

Kryteria ocen 
Ocena dostateczna – 3,0: spełnienie określonego w poprzedniej części minimum wymagań 
we wszystkich powstających wokół nich obszarach, przy uwzględnieniu dopuszczalności 
pewnych braków w warstwie treści i usterek w warstwie kompozycji oraz niedoskonałości  
estetycznej stylu; 
 
Ocena plus dostateczna – 3,5: przekroczenie wspomnianego minimum w niektórych 
z wymienionych obszarów, mniej zaniechań i usterek; 
 
Ocena dobra – 4,0: pełna realizacja wymagań, ale nie we wszystkich obszarach 
wyczerpująca –  tzn. wykorzystująca w pełni moŜliwości, jakie stwarza autorowi zarówno 
krytyczna interpretacja literatury przedmiotowej, jak i jego własne badania i rozwaŜania nad 
zagadnieniami mieszczącymi się w temacie rozprawy; 
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Ocena dobra plus – 4,5: pełne, wnikliwe rozwinięcie tematu, uwieńczone powstaniem 
wartościowego poznawczo, dobrze napisanego tekstu. Drobne niedostatki mogą występować 
na płaszczyźnie kompozycji wywodu, upośledzać urodę stylu, przejawiać się jako 
wstrzemięźliwość w formułowaniu własnych sądów; 
 
Ocena bardzo dobra – 5,0: rozprawa spełnia bez zastrzeŜeń wszystkie wymagania stawiane 
pracom licencjackim, świadcząc o rzetelnej wiedzy merytorycznej autora, o opanowaniu 
przez niego metodologii naukowej, o rozwiniętej kompetencji tekstotwórczej, o oryginalności  
myślenia oraz kreatywności, o całkowitym panowaniu nad zawartością informacyjną tekstu, 
jej układem, objętością, nad językiem, w jakim została ona zapośredniczona.   
 


