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Załącznik 

do Uchwały Nr 38/22 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

z dnia 5 lipca 2022 r. 
 

Regulamin dyplomowania 

w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
 

1. Regulamin dyplomowania (zwany dalej regulaminem) określa: 

1) wymogi merytoryczne i formalne stawiane pracom dyplomowym; 

2) kryteria oceny pracy dyplomowej; 

3) procedurę przyjęcia pracy dyplomowej; 

4) zasady oceny pracy dyplomowej; 

5) sposób powołania i skład komisji egzaminacyjnej; 

6) przebieg i ocenę egzaminu dyplomowego; 

7) postanowienia uzupełniające. 

2. Praca dyplomowa powinna być wolna od jakichkolwiek znamion plagiatu. Plagiat jest naruszeniem 

własności intelektualnej innej osoby w zakresie nauki i innych dziedzin, polegającym na 

bezpośrednim stosowaniu cudzych sformułowań jako własnych bez podania nazwy źródeł, 

z którego pochodzą. 

3. Szczegółowe zasady dyplomowania dla kierunku/specjalności zatwierdza kierownik zakładu, 

a w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dziedziny nauk medycznych i nauk 

o zdrowiu dziekan wydziału. 

4. Zasady pisania prac dyplomowych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku są 

przekazywane studentom przez promotorów oraz znajdują się na stronie internetowej Uczelni. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy zawarte 

w Regulaminie studiów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. 

 

Wymogi merytoryczne i formalne pracy 
 

§ 2. 
 

1. Praca dyplomowa jest: 

1) samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego lub praktycznego albo dokonaniem 

technicznym, prezentującym ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne studenta 

związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz potwierdzającym umiejętności 

samodzielnego analizowania i wnioskowania. Za pracę dyplomową może być uznana praca 

powstała w ramach realizacji praktyki zawodowej; 
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2) pracą wykonaną przez studenta samodzielnie, pod kierunkiem promotora, czyli uprawnionego 

nauczyciela akademickiego. Promotorem jest osoba, posiadająca co najmniej stopień doktora, 

którego specjalność naukowa powinna być zgodna z tematyką pracy. W procesie dyplomowania 

może zostać powołany promotor pomocniczy, posiadający co najmniej tytuł magistra oraz 

doświadczenie praktyczne związane z problematyką pracy dyplomowej. Na kierunku 

pielęgniarstwo promotorem pracy licencjackiej o charakterze kazuistycznym może być 

nauczyciel akademicki posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i co najmniej tytuł 

zawodowy magistra lub równorzędny; 

3) pracą podlegającą ocenie promotora, o którym mowa w punkcie 2 oraz recenzenta, którym może 

być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, którego 

specjalność naukowa powinna być zgodna z tematyka pracy dyplomowej; 

4) dobór promotorów i recenzentów do tematyki prac dyplomowych zatwierdza Zakładowa 

Komisja ds. Jakości Kształcenia; 

5) pracą tematycznie związaną z kierunkiem kształcenia studenta; 

6) na kierunku filologia, specjalność filologia języka obcego praca dyplomowa przygotowywana 

jest we właściwym języku obcym. 

2. Koncepcja pracy dyplomowej wynika z założonych efektów uczenia się w zakresie: wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych na danym kierunku studiów. Rekomenduje się też 

powiązanie prac dyplomowych ze studiowaną specjalnością/specjalizacją dotyczącą danego 

obszaru kształcenia. 

3. Temat pracy dyplomowej: 

1) musi być zatwierdzony przed rozpoczęciem ostatniego semestru studiów; 

2) jest ustalany przez promotora i studenta, przy czym powinny być brane pod uwagę również 

zainteresowania studenta; 

3) może być sformułowany na potrzeby otoczenia gospodarczego i społecznego skonsultowane 

z ich przedstawicielami; 

4) powinien być sformułowany w sposób szczegółowy i uwzględniający praktyczny charakter 

pracy; 

5) wymaga zatwierdzenia przez Zakładową Komisję ds. Jakości Kształcenia, podobnie jego 

zmiana. 

4. Termin wyboru tematu pracy dyplomowej przez studenta upływa: 

1) z dniem 30 kwietnia danego roku akademickiego dla studentów studiów siedmiosemestralnych; 

2) z dniem 31 grudnia danego roku akademickiego dla studentów studiów sześciosemestralnych. 

5. Dziekanat wydziału prowadzi ewidencję tematów prac dyplomowych. 
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§ 3. 
 

1. Student w pracy dyplomowej powinien: 

1) sformułować problem badawczy/inżynierski (wyraźnie określić cel pracy); 

2) opisać sposób rozwiązania problemu; 

3) przedstawić wnioski płynące z analiz teoretycznych i badań empirycznych; 

4) zaproponować rekomendacje na potrzeby praktyki gospodarczej i/lub społecznej. 

2. Student powinien wykazać się: 

1) umiejętnością prowadzenia logicznego wywodu (hipotezy, argumentacja, wnioski); 

2) umiejętnością komponowania struktury pracy (przemyślany podział na rozdziały); 

3) znajomością literatury przedmiotu oraz samodzielnością w wyszukiwaniu źródeł informacji; 

4) umiejętnością poprawnego i sprawnego posługiwania się językiem. W tym zakresie ocenie 

podlegają: komunikatywność, poprawność interpunkcyjna, ortograficzna oraz sprawność 

stylistyczna. 

3. Wybrany temat pracy dyplomowej student powinien zrealizować w sposób oryginalny, ale 

w ramach istniejącej już metodologii lub wzorca opracowania naukowego. 

4. Praca dyplomowa stanowi opracowanie w formie pisemnej zgodne z ustalonym tematem. Wzór 

druku strony tytułowej stanowi załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu. Ostatnią stronę pracy 

dyplomowej stanowi jej streszczenie zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszego regulaminu. 

 

Kryteria oceny pracy dyplomowej 
 

§ 4. 
 

1. Praca dyplomowa podlega ocenie w zakresie: 

1) zgodności treści z tematem pracy, układu pracy i jej struktury; 

2) formalnej strony pracy (poprawność języka, technika pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze); 

3) strony merytorycznej; 

4) poziomu nowatorskiego ujęcia problemu; 

5) indywidualnego wkładu pracy studenta; 

6) charakterystyki doboru i wykorzystania źródeł literatury. 

2. W celu zwiększenia obiektywizmu oceny pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta 

wprowadza się Kryteria oceny pracy dyplomowej, stanowiące załącznik numer 3. Na kierunkach 

studiów przyporządkowanych do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu kryteria oceny 

pracy dyplomowej określa załącznik numer 3a. 

3. Każda praca dyplomowa powstająca w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

podlega sprawdzeniu w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, a warunkiem dopuszczenia pracy 

dyplomowej do egzaminu dyplomowego jest pozytywny wynik tej weryfikacji. 
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4. Praca dyplomowa, która nie zostanie oddana do sprawdzenia w Jednolitym Systemie 

Antyplagiatowym przed terminem obrony nie może zostać obroniona w tym terminie. 

5. Praca dyplomowa, która nie zostanie sprawdzona w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym przed 

planowanym dniem obrony nie może zostać obroniona w tym terminie. 

6. Decyzję o przekazaniu pracy dyplomowej do sprawdzenia przy pomocy Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego podejmuje promotor. 

7. Szczegółowe zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej regulują zapisy Księgi Jakości 

obowiązującej w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku - PU 1. Procedura 

antyplagiatowa. 

 

Procedura przyjęcia pracy dyplomowej 
 

§ 5. 
 

1. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w dziekanacie właściwego wydziału, co 

najmniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Student składa pracę 

dyplomową w jednym oprawionym egzemplarzu (termobindowanie, oprawa zaciskowa, itp.), 

dwustronnie drukowanym po uprzedniej akceptacji promotora, który składa podpis na stronie 

tytułowej przy zwrocie Pracę przyjmuję i umieszcza datę akceptacji. 

2. Akceptacja pracy dyplomowej jest równoznaczna z uzyskaniem przez studenta zaliczenia 

z seminarium dyplomowego, dokonanego także w systemie informatycznym. 

3. Wraz z drukowanym egzemplarzem pracy student zobowiązany jest do złożenia wersji 

elektronicznej na płycie CD/DVD zapisanej w dwóch formatach: 

1) w edytorze tekstu pozwalającym na zapis wynikowy w formacie: DOC/DOCX lub ODT; 

2) w tzw. PDF przeszukiwalnym (searchable PDF). 

4. Płyta CD/DVD powinna być podpisana (nazwisko, imię, numer albumu, praca licencjacka) 

i tożsama z wersją papierową pracy. Płytę umieszcza się w kopercie przyklejonej do wewnętrznej 

strony okładki na końcu pracy. Zawartość płyty należy skompresować (ZIP/RAR) i zapisać pod 

nazwą: nazwisko, imię, numer albumu. Spakowane pliki muszą mieć rozszerzenie .txt, .doc, .docx, 

.odt, .rtf, .pdf. 

5. Jeśli student wyraża zgodę na udostępnienie pracy w Bibliotece Uczelnianej składa ją w formie 

elektronicznej na nośniku danych. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody przez studenta na 

udostępnianie jego pracy dyplomowej w Bibliotece Uczelnianej stanowi załącznik numer 4. 

Biblioteka Uczelniana prowadzi bazę archiwizowanych prac dyplomowych. 

6. Do pracy dyplomowej student dołącza oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy według 

wzoru określonego w załączniku numer 5. Do składanej w dziekanacie wydziału pracy dyplomowej 

student zobowiązany jest dołączyć dokumenty świadczące o zmianie jego danych osobowych, 
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względem danych osobowych podanych wcześniej Uczelni, np. o zmianie miejsca zamieszkania, 

zmianie nazwiska itp. 

 

Ocena pracy 
 

§ 6. 
 

1. Praca dyplomowa oceniana jest niezależnie przez promotora i recenzenta. 

2. Promotor i recenzent sporządzają pisemne oceny pracy dyplomowej i składają je w dziekanacie 

najpóźniej 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. Wzór druku 

oceny/recenzji pracy dyplomowej stanowi załącznik numer 6. Student ma prawo zapoznać się 

z recenzjami pracy dyplomowej przed egzaminem dyplomowym. Recenzje pracy dyplomowej są 

jawne, poza przypadkami, gdy przedmiot pracy dyplomowej jest objęty tajemnicą prawnie 

chronioną. 

3. Ocena pracy dyplomowej dokonana przez recenzenta musi być pozytywna. W przypadku 

negatywnej oceny, dziekan wydziału powołuje dodatkowego recenzenta z grona osób 

uprawnionych. Po dokonaniu oceny pracy dyplomowej przez dodatkowego recenzenta, dziekan 

wydziału podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego. 

4. Ocena pracy dyplomowej ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych ocen 

promotora i recenzenta (wyliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) w zależności od 

wartości liczbowych: 

1) powyżej 4,55 - bardzo dobry (5,0); 

2) 4,16 - 4,55 - dobry plus (4,5); 

3) 3,76 - 4,15 - dobry (4,0); 

4) 3,36 - 3,75 - dostateczny plus (3,5); 

5) do 3,35 - dostateczny (3,0). 

5. Dla kierunków studiów przyporządkowanych do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

kryteria oceny pracy dyplomowej sprecyzowano w załącznikach Regulaminu dyplomowania 

obowiązującego w Wydziale Nauk o Zdrowiu dla studiów pierwszego i drugiego stopnia. 

 

Komisja egzaminacyjna 
 

§ 7. 
 

1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana wydziału. W skład 

komisji wchodzą: przewodniczący, promotor pracy dyplomowej i recenzent. 

2. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest dziekan wydziału lub wyznaczony przez niego 

nauczyciel akademicki z danego zakładu/wydziału, posiadający co najmniej stopień doktora. 

3. Skład komisji egzaminacyjnej na kierunkach studiów przyporządkowanych do dziedziny nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu powoływany jest przez dziekana wydziału odrębnie dla części 

teoretycznej i części praktycznej egzaminu dyplomowego według zasad określonych 
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w Regulaminie dyplomowania obowiązującym w Wydziale Nauk o Zdrowiu dla studiów 

pierwszego i drugiego stopnia. 

4. Druk imiennego protokołu egzaminu dyplomowego przygotowuje dziekanat właściwego wydziału. 

5. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej wypełnia imienny protokół egzaminu dyplomowego, 

który podpisują członkowie komisji. Wzór imiennego protokołu egzaminu dyplomowego stanowi 

załącznik numer 7. 

6. W przypadku kierunku pielęgniarstwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia, wzór protokołu 

egzaminu dyplomowego stanowi załącznik numer 8. W przypadku kierunku pielęgniarstwo, studia 

drugiego stopnia, wzór protokołu egzaminu dyplomowego stanowi załącznik nr 9. 

 

§ 8. 
 

Termin egzaminu dyplomowego wyznacza dziekan wydziału, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego 

komisji egzaminacyjnej, z zachowaniem postanowień Regulaminu studiów Państwowej Akademii Nauk 

Stosowanych we Włocławku. 

 

Egzamin dyplomowy 
 

§ 9. 
 

1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Na egzaminie dyplomowym student powinien wykazać się wiedzą z zakresu studiowanego 

kierunku/specjalności/specjalizacji oraz problematyki związanej z pracą dyplomową. 

3. W przypadku kierunków studiów pierwszego stopnia przyporządkowanych do dziedziny nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu, studia kończą się egzaminem dyplomowym składającym się z części 

teoretycznej i praktycznej. W ramach części teoretycznej odbywa się test. 

4. Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla każdego kierunku/specjalności/specjalizacji są 

przygotowywane przed końcem semestru poprzedzającego semestr kończący studia przez 

nauczycieli akademickich kierunku i zatwierdzane przez Zakładową Komisję ds. Jakości 

Kształcenia, a dla kierunków studiów przyporządkowanych do dziedziny nauk medycznych i nauk 

o zdrowiu przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia. 

5. Na początku ostatniego semestru studiów wykaz zagadnień jest przekazywany do wiadomości 

studentów. 

6. Student na egzaminie dyplomowym: 

1) przedstawia założenia i wnioski z pracy dyplomowej oraz odpowiada na pytania w tym zakresie; 

2) odpowiada na co najmniej trzy pytania, służące weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się 

objętych programem studiów. Proponowane kryteria oceny odpowiedzi studenta na pytania 

egzaminacyjne określa załącznik numer 10. 
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7. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja ustala ocenę z egzaminu dyplomowego na 

podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych za odpowiedzi na poszczególne pytania (średnia 

wyliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i musi wynosić co najmniej 3,0). 

8. Ogłoszenie wyniku oceny z egzaminu dyplomowego następuje bezpośrednio po zakończonym 

egzaminie. 

9. Ocena słowna wpisana do dyplomu ukończenia studiów jest ustalana następująco: 

1) powyżej 4,55 - bardzo dobry (5,0); 

2) 4,16 - 4,55 - dobry plus (4,5); 

3) 3,76 - 4,15 - dobry (4,0); 

4) 3,36 - 3,75 - dostateczny plus (3,5); 

5) do 3,35 - dostateczny (3,0). 

10. Na wniosek studenta lub promotora, egzamin dyplomowy może być egzaminem otwartym. Decyzję 

o przeprowadzeniu egzaminu otwartego podejmuje dziekan wydziału. Uczestnicy egzaminu 

otwartego niebędący członkami komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy, nie mogą 

zadawać dyplomantowi pytań, jak również uczestniczyć w części niejawnej oceniającej egzamin. 

11. Egzamin dyplomowy, w miarę możliwości Uczelni, powinien być dostosowany do indywidualnych 

możliwości osób niepełnosprawnych. 

12. Na kierunku filologia egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w języku obcym, jak 

i polskim. 

13. Na kierunkach studiów przyporządkowanych do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

egzamin dyplomowy obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych 

w całym okresie studiów. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. 

 

Przepisy końcowe 
 

§ 10. 
 

1. Spory wynikające z niniejszego regulaminu rozstrzyga prorektor ds. nauczania i studentów. 

2. Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2022/2023 i dotyczy naboru studentów od roku 

akademickiego 2019/2020 na kierunkach inżynierskich oraz od roku akademickiego 2020/2021 na 

pozostałych kierunkach studiów. 
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Załącznik Nr 1 

do Regulamin dyplomowania 

w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 

we Włocławku 

 

PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH 

WE WŁOCŁAWKU (18) 

 

 

WYDZIAŁ ……………………….…………………..  (14) 
 

Kierunek: ……………………………………………… 

Specjalność: ……………………………...……………. 

Specjalizacja: …………………………………………..(14) 
 

 

Imię i Nazwisko (16) 

 

 

TYTUŁ PRACY 

LICENCJACKIEJ/INŻYNIERSKIEJ/MAGISTERSKIEJ(18) 
(tytuł powinien być napisany również w języku obcym dla kierunku filologia) 

 

     Praca licencjacka/inżynierska/magisterska*/ (14) 

napisana pod kierunkiem 
(tytuł i stopień naukowy, imię i nazwisko promotora) 

………………………...................... (14) 

 

 

Promotor pomocniczy**(14) 

 imię i nazwisko promotora 

 

  ……………………..................... (14) 

Nr albumu: .................... (14) 
 

          Pracę przyjmuję 

         …………………………… 

             data, podpis  

Włocławek 20….   (14) 
* wpisać właściwe 

**  jeśli dotyczy 
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Załącznik Nr 2 

do Regulamin dyplomowania 

w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 

we Włocławku 
 
 

STRESZCZENIE PRACY LICENCJACKIEJ/INŻYNIERSKIEJ/MAGISTERSKIEJ * 
 

Nazwa Uczelni/Wydział 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

Nazwisko i imię studenta: ............................................................................................................................... 

Rodzaj pracy dyplomowej: inżynierska, licencjacka, magisterska* 

Tytuł pracy: 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

Nazwisko i imię, tytuł/stopień* naukowy promotora/promotora pomocniczego*: ........................................ 

.......................................................................................................................................................................... 

Miejscowość i rok napisania pracy: ................................................................................................................ 

Słowa kluczowe (minimum pięć): .................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

Tekst streszczenia: 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
 

 

 
 

………..………………………… 

/podpis studenta/ 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 

do Regulamin dyplomowania 

w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 

we Włocławku 
 

Kryteria 
 

Elementy oceny Ocena 2 Ocena 3 - 3,5 Ocena 4 - 4,5 Ocena 5 

Zgodność treści 

z tytułem pracy 

 

poprawność 

dopasowania treści 

z tytułem pracy 
 

brak zgodności zgodność częściowa odpowiednia zgodność wzorowa zgodność 

Układ pracy 

poprawność struktury 

podziału pracy 

struktura pracy całkowicie 

nieodpowiednia 

struktura pracy nie 

uwzględniająca w pełni 

tematyki pracy 

struktura pracy 

odpowiednia 

 

struktura pracy w pełni 

uwzględnia specyfikę 

tematu 
 

kolejność i zawartość 

pracy 
nieprawidłowa z uchybieniami poprawna 

 

struktura pracy logiczna, 

znacząco ułatwiająca jej 

zrozumienie 
 

 

kompletność treści 
 

brak z uchybieniami poprawna pełna 

Formalna poprawność 

pracy 

poprawność języka 

 

liczne błędy językowe 

uniemożliwiające, bądź 

w znacznym stopniu 

utrudniające zrozumienie 

tekstu 
 

błędy językowe 

utrudniające zrozumienie 

tekstu 

język poprawny 
język spełnia wszelkie 

kryteria poprawności 

technika pisania pracy 

 

liczne błędy redakcyjne 

uniemożliwiające, bądź 

w znacznym stopniu 

utrudniające zrozumienie 

tekstu 
 

błędy redakcyjne 

utrudniające zrozumienie 

tekstu 

redakcja poprawna 
redakcja spełnia wszelkie 

kryteria poprawności 

spis rzeczy 

 

sporządzony 

nieprawidłowo 
 

sporządzony 

z uchybieniami 
sporządzony odpowiednio 

sporządzony w sposób 

wzorcowy 

odsyłacze 

 

sporządzone 

nieprawidłowo 
 

sporządzone z 

uchybieniami 
sporządzone odpowiednio 

sporządzone w sposób 

wzorcowy 
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Merytoryczna ocena 

pracy 

 

poprawność 

sformułowania 

problemu pracy 
 

nieprawidłowo częściowo odpowiednio wzorcowo 

 

stopień realizacji celu 

pracy 
 

nie zrealizowano częściowo odpowiedni wzorcowy 

 

dobór narzędzi pracy 
 

nieprawidłowy z uchybieniami odpowiedni wzorcowy 

 

umiejętność 

formułowania wniosków 
 

brak dostateczna dobra bardzo dobra 

 

rekomendacje dla 

praktyki gospodarczej 
 

brak dostateczne dobre bardzo dobre 

Dobór źródeł i literatury 

adekwatność, zgodność 

z tematem pracy 

 

nieodpowiedni dobór 

literatury i źródeł oraz 

znaczna rozbieżność 

z tematem 
 

niewystarczający dobór 

literatury i źródeł oraz 

częściowa zbieżność 

z tematem 

wystarczający dobór 

literatury i źródeł 

odpowiedni do tematu 

bogaty dobór literatury 

i źródeł w pełni 

odpowiedni do tematu 

ocena aktualności, 

liczny, rodzaju źródeł, 

itp. 

pozyskane materiały nie 

pochodzą z wiarygodnych 

źródeł, nie stosuje się 

źródeł pierwotnych 

część danych lub 

informacji pochodzi 

z wiarygodnych źródeł 

większość pozyskanych 

danych lub informacji 

pochodzi z wiarygodnych 

źródeł, stosowane są 

źródła pierwotne 

 

pozyskiwane dane lub 

informacje pochodzą 

wyłącznie 

z wiarygodnych źródeł, 

obszernie stosowane są 

źródła pierwotne 
 

Wkład studenta 

w przygotowanie pracy 

(ocenia wyłącznie 

promotor) 

terminowość 

 

ze znacznymi 

powtarzającymi się 

opóźnieniami 
 

z opóźnieniami 
minimalne, sporadyczne 

opóźnienie 
w terminie 

samodzielność całkowity brak 

 

wymagający wnikliwych 

wskazówek 
 

wymagający ogólnych 

wskazówek 
w pełni samodzielnie 

 

zaangażowanie 
 

brak niskie średnie wysokie 
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Załącznik Nr 3a 

do Regulamin dyplomowania 

w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 

we Włocławku 
 

KRYTERIA OCENY PRACY DYPLOMOWEJ 

na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia 
 

L.P.  Treść  Pkt 

1. 

Zgodność treści 

z celem i tematem 

pracy 

Treści w pełni wiążą się z celami i tematem. 3 

Treści w większości wiążą się z teoretycznymi założeniami. 2 

Treści tylko częściowo mają związek z założeniami teoretycznymi. 1 

Treści są niezgodne z tematem i celami pracy. 0 

2. 

Trafność wyboru 

Materiałów 

źródłowych 

Doskonały dobór materiałów źródłowych. 3 

Właściwy dobór źródeł. Poprawne odwoływanie się do literatury. 2 

Powierzchowne i niepełne wykorzystanie dostępnej literatury. 1 

Niewłaściwy dobór literatury i niewystarczające wykorzystanie 

dostępnych opracowań. 
0 

3. 

Poprawna 

terminologia 

naukowa 

i zawodowa 

Swobodne posługiwanie się terminologią medyczną i naukową. 

Poprawny styl i język. 
3 

Prawidłowe stosowanie terminologii. Poprawna stylistyka. 2 

Nieliczne błędy w terminologii językowej i zawodowej. 1 

Brak znajomości podstawowych pojęć medycznych i naukowych. 

Liczne błędy stylistyczne. 
0 

4. 

Szata graficzna 

i kompozycja 

pracy 

Przejrzysta i bardzo staranna szata graficzna. Praca posiada 

właściwą konstrukcję i proporcje. 
3 

Staranna szata graficzna. Niewielkie usterki w zakresie proporcji 

i konstrukcji. 
2 

Poprawna szata graficzna z niewielkimi usterkami. Proporcje pracy 

właściwe. 
1 

Niewłaściwa konstrukcja i układ pracy. Niestaranna szata graficzna. 0 

5. 

Dojrzałość 

prezentacji 

opracowanego 

materiału 

Dogłębne zrozumienie i logiczne powiązanie treści pracy z celami, 

tematem oraz aktualną wiedzą. Doskonała umiejętność 

argumentowania i wnioskowania. 

3 

Dobra umiejętność prezentacji opracowania. Poprawne 

formułowanie wniosków. 
2 

Niepełne uzasadnienie wybranego tematu i doboru treści. Słaba 

umiejętność wiązania zaprezentowanych treści. Mała umiejętność 

wnioskowania. 

1 

Brak zdolności do logicznego, precyzyjnego powiązania 

zaprezentowanych treści. Brak umiejętności wnioskowania. 
0 

Liczba punktów  
 

Punktacja 
 

15 - 14 punków bardzo dobry 

13 punktów dobry plus 

12 - 11 punktów dobry 

10 punktów dostateczny plus 

9 - 8 punktów dostateczny 

7 punktów i poniżej niedostateczny 
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Załącznik Nr 4 

do Regulamin dyplomowania 

w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 

we Włocławku 

 

 

…………………………………………………………. 
(Imię i nazwisko studenta) 

 
…………………………………………………………. 
(nr albumu) 

 

…………………………………………………………. 
(Wydział) 

 

…………………………………………………………. 
(kierunek) 

 

…………………………………………………………. 
(specjalność) 

 

…………………………………………………………. 
(specjalizacja) 

 
………………………………………………………… 
(system i poziom studiów)  

 
 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udostępnienie w wersji elektronicznej mojej pracy 

licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej (*) pt: 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

napisanej pod kierunkiem ............................................................................................................................... 

w Bibliotece Uczelnianej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

………………………………………………… 

/podpis studenta/ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 5 

do Regulamin dyplomowania 

w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 

we Włocławku 

 

 

Włocławek, dn. .............................. 

Imię i nazwisko ..................................................... 

Wydział ................................................................. 

Kierunek ................................................................ 

Specjalność ............................................................ 

Specjalizacja .......................................................... 

System i poziom studiów ...................................... 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Świadomy(a) odpowiedzialności prawnej oświadczam, że złożona praca licencjacka/ 

inżynierska/magisterska * pt. ........................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

- została napisana przeze mnie samodzielnie, 

- zawiera te same treści w wersji papierowej i elektronicznej. 

Jednocześnie oświadczam, że w/w praca: 

- nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym, a także nie zawiera danych i informacji, 

które uzyskałem/am w sposób niedozwolony, 

- nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadawaniem dyplomów 

wyższej uczelni lub tytułów zawodowych. 

 
 

...................................................... 
/podpis studenta/ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

  



16 

 

 

Załącznik Nr 6 

do Regulamin dyplomowania 

w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 

we Włocławku 
 

 

 

PAŃSTWOWA  AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH WE WŁOCŁAWKU 
 

Włocławek, dnia………………………. 

……………………………. 

/pieczęć wydziału/                                                            Pan/i 

………………………………………… 
 

Uprzejmie proszę o ocenę załączonej pracy licencjackiej/inżynierskiej /magisterskiej studenta: 

Imię i nazwisko ......................................................................................... ......................... numer albumu ..................................... 

Kierunek ................................................................................................................................................................................... ........ 

Specjalność .............................................................................................................. ......................................................................... 

Tytuł pracy: ................................................................................................................ ....................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................ 

Promotor ........................................................................................................................................................ ................................... 

Egzamin dyplomowy odbędzie się w dniu ......................................................... .................. 

 

Dziekan wydziału 
 

…………………………...………………. 

podpis 
 

Ocena/Recenzja pracy dyplomowej 
 

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

2. Ocena układu pracy struktury podziału treści, kolejność rozdziałów, kompletność tez itp. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

3. Merytoryczna ocena pracy dyplomowej: 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
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4. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, technika pisania pracy, spis rzeczy, 

odsyłacze): 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

5. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł literatury 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

6. Sposoby wykorzystania pracy (publikacje, szkolenia, udostępnienie instytucjom itp.) 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

7. Inne uwagi (np. czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu): 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

8. Ostateczna ocena pracy ....................................................................................................................... 

 

 
 

 

 
 

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

              Data                    Podpis 
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Załącznik Nr 7 

do Regulamin dyplomowania 

w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 

we Włocławku 

 
 

………………………………..…. 

 pieczęć adresowa Uczelni 
 

Protokół egzaminu dyplomowego 
 

z dnia ………….………………… 
 

Student…………………………………………………………………………………………………………………………… 

data urodzenia…………………………………………………………... numer albumu……………………………………….. 

kierunek………………………………………………... specjalność…………………………………………………………… 

specjalizacja………………………………………………………………………………………………………………………. 

stawił/ nie stawił/* się na egzamin dyplomowy licencjacki/inżynierski/magisterski* w dniu ……….…………….. i oświadczył, 

że przystępuje/nie przystępuje* do egzaminu dyplomowego przed komisją w składzie: 

 

Przewodniczący:  ………………………………………………….. 

Promotor:  ………………………………………………….. 

Recenzent:  ………………………………………………….. 

 

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

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

 

EGZAMIN DYPLOMOWY 

Zadane pytania:          Ocena odpowiedzi: 

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

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

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

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

 

          Średnia ocen**: …………. 
 

 Komisja egzaminacyjna jednogłośnie/większością głosów* uznała, że: 

Złożył/a Pan/Pani* egzamin dyplomowy z wynikiem…………………………………...* 

Nie złożył/a Pan/Pani* egzaminu dyplomowego 

 

OSTATECZNY WYNIK STUDIÓW 

Biorąc pod uwagę: 

1. średnią ocen z przebiegu studiów*** ….……...x 0,6 = …………………... 

2. ocenę z pracy dyplomowej  ….……...x 0,2 = …………………... 

3. ocenę z egzaminu dyplomowego  ….……...x 0,2 = …………………... 

 

        Suma*** …………………. 

 

 

Komisja egzaminacyjna nadała/nie nadała tytuł/u licencjata/inżyniera/magistra* 
 

Ocena słowna wpisana do dyplomu…………………………………………………. 
 

 

Podpis członków komisji                                                                Podpis przewodniczącego komisji 
 

Promotor………………………………........   ………………………………….. 
 

Recenzent…………………………………… 
 

*  niepotrzebne skreślić 

**  średnia ocen z odpowiedzi co najmniej 3,0 

***  dwa miejsca po przecinku 
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Załącznik Nr 8 

do Regulamin dyplomowania 

w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 

we Włocławku 
 

 

………………………………..…. 

 pieczęć adresowa Uczelni 

Protokół egzaminu dyplomowego 
 

z dnia ………….………………… 
 

Pan/Pani……………………………………………………………………………………………………………………………. 

data urodzenia……………………………………………… numer albumu……………………………………………………… 

kierunek ............................................................................................................. ................................................................................ 

zdawał/a egzamin dyplomowy licencjacki w dniu ............................................................................... ............................................. 

przed komisją w składzie: 

Przewodniczący:  .................................................................. 

Promotor:   .................................................................. 

Recenzent:  .................................................................. 

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

...................................................................................................................................................................................... ...................... 
 

Zadane pytania:        Ocena odpowiedzi: 

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

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

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

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

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

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

Komisja jednogłośnie/większością głosów* uznała, że złożył/a /nie złożył/a Pan/Pani egzamin dyplomowy z wynikiem 

................................................................ 
 

Biorąc pod uwagę: 

1. średnią ocen z przebiegu studiów** ….……...x 0,6 = …………………... 

2. ocenę z pracy dyplomowej  ….……...x 0,2 = …………………... 

3. ocenę z egzaminu dyplomowego  ….……...x 0,2 = …………………... 
 

        Suma*** …………………. 
 

Komisja egzaminacyjna postanowiła nadać tytuł licencjata pielęgniarstwa 
 

Ocena słowna wpisana do dyplomu…………………………………………………. 
 
 

 

 
 

 

 
 

Podpis członków komisji                                                                Podpis przewodniczącego komisji 
 

Promotor……………………………………   ………………………………….. 
 

Recenzent………………………………….. 
 
 

 

 
 

 

 
 

*  niepotrzebne skreślić 

**  średnia ocen z odpowiedzi co najmniej 3,0 

***  dwa miejsca po przecinku 
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Część teoretyczna egzaminu - test 

Data:................................................ 

 

Skład Komisji:                                                                                     Podpisy Komisji:  

Przewodniczący:...........................................................................      ….…………………………………………… 

Członkowie:..................................................................................      ……………………………………………… . 

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

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

 

Ocena……………………………………………………….. 

 
 

 

 

 

Część praktyczna egzaminu 

Data:................................................ 

 

Skład Komisji:                                                                                     Podpisy Komisji:  

Przewodniczący:...........................................................................      ….……………………………………………  

Członkowie:..................................................................................      ………………………………………………  

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

Obserwator:  ……………………………………………………       ……………………………………………… 

 

Treść zadania: W oparciu o opis sytuacji nr ........................... 

• Postaw diagnozę pielęgniarską 

• Określ problemy pielęgnacyjne (obecne, potencjalne) oraz ustal ich hierarchię 

• Zaproponuj model (modele) pielęgnowania 

• Przedstaw plan opieki i kryteria jego realizacji 

 

Ocena…………………………………………………… 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Średnia toku 

studiów** 

Ocena 

pracy 

promotora 

Ocena 

pracy 

recenzenta 

Ogólna 

ocena 

pracy 

Egzamin 

praktyczny 

Egzamin teoretyczny Ogólna 

ocena 

egzaminu 

Ocena 

końcowa** Pytania 

z pracy 
Ocena z testu 

         

 

* niepotrzebne skreślić 

** dwa miejsca po przecinku 
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Załącznik Nr 9 

do Regulamin dyplomowania 

w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 

we Włocławku 
 

 

 

………………………………..…. 

 pieczęć adresowa Uczelni 

Protokół egzaminu dyplomowego 
 

z dnia ………….………………… 
 

Pan/Pani……………………………………………………………………………………………………………………………. 

data urodzenia………………………………………………… numer albumu…………………………………………………… 

kierunek .................................................................................................................... ......................................................................... 

zdawał/a egzamin dyplomowy magisterski w dniu ................................................................................................ ........................... 

przed komisją w składzie: 

Przewodniczący:  .................................................................. 

Promotor:   .................................................................. 

Recenzent:  .................................................................. 

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

............................................................................................................................................................................................................  
 

Zadane pytania:        Ocena odpowiedzi: 

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

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

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

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

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

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

Komisja jednogłośnie/większością głosów* uznała, że złożył/a /nie złożył/a Pan/Pani egzamin dyplomowy z wynikiem 

................................................................ 
 

Biorąc pod uwagę: 

1. średnią ocen z przebiegu studiów** ….……...x 0,6 = …………………... 

2. ocenę z pracy dyplomowej  ….……...x 0,2 = …………………... 

3. ocenę z egzaminu dyplomowego  ….……...x 0,2 = …………………... 
 

                  Suma***…………………. 
 

Komisja egzaminacyjna postanowiła nadać tytuł magistra pielęgniarstwa 
 

Ocena słowna wpisana do dyplomu…………………………………………………. 
 

 

 
 

 

 

Podpis członków komisji                                                                Podpis przewodniczącego komisji 
 

Promotor………………………………........   ………………………………….. 
 

Recenzent…………………………………… 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

*  niepotrzebne skreślić 

**  średnia ocen z odpowiedzi co najmniej 3,0 

***  dwa miejsca po przecinku 
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Załącznik Nr 10 

do Regulamin dyplomowania 

w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 

we Włocławku 
 

KRYTERIA OCENY ODPOWIEDZI STUDENTA 

NA PYTANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ 

 

Lp. Kryterium Treść Punktacja 

1. 

Zgodność 

odpowiedzi 

z  problematyką 

pracy dyplomowej 

Treści w pełni wiążą się z problematyką pracy dyplomowej. 3 

Treści w większości wiążą się z problematyką pracy dyplomowej. 2 

Treści tylko częściowo mają związek z problematyką pracy 

dyplomowej. 
1 

Treści są niezgodne z  problematyką pracy dyplomowej. 0 

2. 

Poprawna 

terminologia 

naukowa 

i zawodowa 

Swobodne posługiwanie się właściwą dla kierunku terminologią 

naukową. Poprawny styl i język. 
3 

Prawidłowe stosowanie terminologii. Poprawna stylistyka. 2 

Nieliczne błędy w terminologii językowej i zawodowej. 1 

Brak znajomości podstawowych pojęć właściwych dla kierunku. 

Liczne błędy naukowe. 
0 

3. 

Dojrzałość 

prezentacji - 

odpowiedzi na 

pytania 

Dogłębne zrozumienie i logiczne powiązanie prezentowanych 

treści z aktualnym stanem wiedzy na określony temat. Doskonała 

umiejętność argumentowania i wnioskowania. 

3 

Dobra umiejętność prezentacji. Poprawne formułowanie 

wniosków. 
2 

Niepełne uzasadnienie odpowiedzi. Słaba umiejętność wiązania 

zaprezentowanych treści. Mała umiejętność wnioskowania. 
1 

Brak zdolności do logicznego, precyzyjnego powiązania 

zaprezentowanych treści. Brak umiejętności wnioskowania. 
0 

Ogólna liczba punktów 

Pytanie 1 
 

Pytanie 2  

Pytanie 3  

Pytanie 4  

 

Punktacja 

 

9 punków  bardzo dobry 

8 punktów dobry plus 

7 punktów dobry 

6 punktów dostateczny plus 

5 punktów dostateczny 

4 i poniżej niedostateczny 

 


