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Załącznik nr 3 do Zasad weryfikacji 
samodzielności przygotowania pracy 

dyplomowej oraz elektronicznej  
archiwizacji prac dyplomowych 

 
 

Warszawa, dnia: data wydruku 
 
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Studium Licencjackie/Magisterskie 

 
Tytuł/stopie ń naukowy Imi ę Nazwisko Promotora  
 

OCENA PRACY DYPLOMOWEJ/ROZDZIAŁÓW PRACY 
 

Autor: Imię Nazwisko  
Numer albumu:  nr albumu  
Tytuł pracy: Tytuł pracy  
Promotor pracy : tytuł/stopie ń naukowy Imi ę Nazwisko  
Słowa kluczowe: 
Ocena: ocena pracy w skali od 2,0 do 5,0  (słownie)  
 
 

Ocena stopnia spełnienia wymaga ń merytorycznych pracy dyplomowej   
 

1. Dobór tematu pracy i poprawno ść sformułowania jej celu  
Ocena: ocena pracy w skali od 2,0 do 5,0  (słownie) 

 
2. Oryginalno ść (nowatorstwo) tematu oraz warto ść poznawcza/aplikacyjna pracy 

dyplomowej 
Ocena: ocena pracy w skali od 2,0 do 5,0  (słownie) 

 
3. Sposób rozwi ązania postawionego problemu  

Ocena: ocena pracy w skali od 2,0 do 5,0  (słownie) 
 
4. Wykorzystanie wiedzy i umiej ętności kierunkowych w zakresie zwi ązanym z prac ą 

dyplomow ą  
Ocena: ocena pracy w skali od 2,0 do 5,0  (słownie) 

 
5. Wykorzystanie literatury przedmiotu 

Ocena: ocena pracy w skali od 2,0 do 5,0  (słownie) 
 

 
Ocena stopnia spełnienia wymaga ń formalnych pracy dyplomowej 

 
6. Umiejętność konstruowania spójnego, logicznego tekstu  

Ocena: ocena pracy w skali od 2,0 do 5,0  (słownie) 
 

7. Poprawno ść językowa 
Ocena: ocena pracy w skali od 2,0 do 5,0  (słownie) 
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8. Redakcja pracy  
Ocena: ocena pracy w skali od 2,0 do 5,0  (słownie) 

 
 

Analiza Raportu podobie ństwa 
 
9. Fragmenty zidentyfikowane jako podobne stanowi ą prawidłowo oznaczone cytaty, 

których obj ętość i zakres jest uzasadniony ze wzgl ędu na charakter pracy 
 
TAK  NIE 
 
10. Fragmenty zidentyfikowane jako podobne stanowi ą oznaczone cytaty, jednak 

charakter pracy nie uzasadnia wykorzystania ich w t ak du żym stopniu 
 
TAK  NIE 
 
11. Fragmenty zidentyfikowane jako podobne stanowi ą krótkie frazy,  a ich zbie żność  

z ocenian ą pracą jest przypadkowa 
 
TAK  NIE 

 
Ocena pracy 

 
12. Ocena opisowa 

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

13. Ocena: ocena pracy w skali od 2,0 do 5,0 (słown ie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Warszawa  
…………………………….                                                            …………………………….. 
     (miejsce i czas oceny)                                                                  (podpis promotora) 
 


