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Załącznik nr 1D do Wydziałowego Systemu  

             Oceny Efektów Uczenia się WPiA 

UTH Radom 
 

Procedura analizy organizacji i przebiegu egzaminu dyplomowego 

na Wydziale Prawa i Administracji UTH w Radomiu 

 

1. Obrona pracy dyplomowej odbywa się zgodnie z procedurą zawartą  

w Wydziałowym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Zasadach 

studiowania (szczegółowe zasady realizacji programu studiów i organizacji kształcenia 

na poszczególnych kierunkach studiów). 

2. W każdym semestrze dyplomowym kierownik właściwej katedry analizuje i ocenia 

przynajmniej jeden egzamin dyplomowy każdego z pracowników katedry, który 

pełnił funkcję promotora pracy dyplomowej. 

3. Wyniki oceny są zamieszczane w protokole stanowiącym załącznik 1d -1 do 

niniejszej procedury. 

4. Kierunkowa Komisja ds. Oceny Efektów Uczenia się opracowuje raport roczny, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1d -2 do niniejszej procedury. 
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Załącznik 1d-1 

Protokół analizy organizacji i przebiegu egzaminu dyplomowego 
 

Wypełniają Kierownicy Katedr i przekazują sekretarzowi Wydziałowej Komisji ds. Oceny Efektów Uczenia się w terminie do 15 października (w przypadku studiów 

kończących się po semestrze zimowym do 30 kwietnia)  

 
 
Osoba dokonująca analizy:  

Katedra:  

Rok akademicki:  

Semestr: zimowy/letni 

 

Wykaz prac dyplomowych, będących przedmiotem obron na analizowanych egzaminach dyplomowych 

L.p. Data egzaminu Autor pracy Tytuł pracy Promotor Kierunek studiów 
Rodzaj pracy 
(lic./inż./mgr) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       
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a) terminowość, punktualność rozpoczęcia i czas trwania egzaminu dyplomowego  

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

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

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

 

b) prawidłowość składu i obecność członków komisji egzaminacyjnej 

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

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

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

 

c) wykazanie w prezentacji pracy zakładanych efektów kształcenia 

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

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

…………………………………………………………………………………… 

 

d) poprawność procedury losowania pytań egzaminacyjnych 

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

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

…………………………………………………………………………………… 
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e) wykazanie w odpowiedzi na pytania egzaminacyjne zakładanych efektów kształcenia 

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

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

…………………………………………………………………………………… 

 

f) poprawność sporządzenia dokumentacji z przebiegu egzaminu dyplomowego 

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

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

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

 

g) inne uwagi 

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

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

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

 

h) sugestie ewentualnych działań doskonalących 

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

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

…………………………………………………………………………………… 

 

       ………………………………………. 

         Data i podpis 
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Załącznik 1d -2 

Raport roczny z analizy organizacji i przebiegu egzaminu dyplomowego 
 

Rok akademicki……………………….. 

 

Skład komisji oceniającej: 

1………………………………………… 

2………………………………………… 

3………………………………………… 

4………………………………………… 

1. Ocena ilościowa 

Udział ocen bardzo dobrych z egzaminu dyplomowego w ogólnej liczbie egzaminów 

dyplomowych dla każdego kierunku i poziomu studiów przedstawiono w tabelach 

Udział ocen bardzo dobrych z egzaminu dyplomowego w ogólnej liczbie egzaminów dyplomowych  – 

studia stacjonarne 

Kierunek studiów Liczba egzaminów dyplomowych Liczba ocen bardzo dobrych 

……………………   

……………………   

……………………   

 

Tabela 2. Udział ocen bardzo dobrych w ogólnej liczbie egzaminów dyplomowych – studia 

niestacjonarne 

Kierunek studiów Liczba egzaminów dyplomowych Liczba ocen bardzo dobrych 

……………………   

……………………   

……………………   

 

Wnioski (max. 0,5 strony): 

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Ocena jakościowa  

Podstawę analizy jakościowej egzaminu dyplomowego stanowią wnioski z protokołów 

analizy (hospitacji) egzaminów dyplomowych. 

Na podstawie analizy wyżej wymienionych protokołów stwierdzono (max. 0,5 strony): 

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

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

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

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

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

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

 

3. Sugestie ewentualnych działań doskonalących (max. 0,5 strony): 

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

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

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

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

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

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

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

Data: 

Podpisy: 

………………………….

………………………….

………………………….

….……………………….
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