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ZARZĄDZENIE NR 41 z dnia 09.09.2020 

DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej prac dyplomowych na rok akademicki 2019/2020 

§1  

Na podstawie Regulaminu Konkursu prac dyplomowych na Wydziale Zarządzania powołuję 

Komisję Konkursową prac dyplomowych w składzie: 

Przewodniczący:  dr inż. Magdalena KOWACKA. 

Członkowie:   dr hab. inż. Teresa KUPCZYK; 

ppłk dr Ireneusz CIOSEK; 

dr Lesław WEŁYCZKO; 

ppłk dr Wiktor BIERNIKOWICZ; 

mgr inż. Dominika DUDZIAK- GAJOWIAK.  

 

§2 

Zadaniem Komisji jest wyłonienie najbardziej wartościowych prac dyplomowych 

(licencjackich i magisterskich) napisanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, 

dotyczących kierunków studiów oraz specjalności realizowanych na Wydziale Zarządzania  

w roku akademickim 2019/ 2020. Prace należy ocenić na podstawie formularza Ocena 

punktowej pracy dyplomowej – załącznik nr 1. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej 

(załącznik nr 2) polecam przedstawić mi do dnia 28.09.2020 r.  

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Do wiadomości: 

- pracownicy Wydziału Zarządzania. 

 

        DZIEKAN 

   WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 

 

          /…/ 

ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI 
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Załącznik nr 1 

 

 

Konkurs prac dyplomowych  
Wydział Zarządzania 

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 

 

Uprzejmie prosimy o sporządzenie oceny punktowej pracy dyplomowej zgłoszonej do Konkursu prac 

dyplomowych Wydziału Zarządzania. Proszę ocenić załączoną pracę dyplomową według podanych 

poniżej kryteriów, stosując w odniesieniu do każdego z nich skalę punktową od 1 (min.) do 10 (maks.). 

 

 

Ocena  punktowa  pracy  dyplomowej 

 
Tytuł pracy: 

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

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

Imię i nazwisko autora: ........................................................................................................... 

Kierunek studiów: ....................................................... 

Nr albumu ...................... Promotor       ....................................................................................... 
                                                                                                (tytuł/ stopień naukowy, imię i nazwisko promotora pracy) 

 

Kryteria oceny: 

1. Sformułowany tytuł pracy a oryginalność problematyki (złożoność, trudność problemu 

zawartego w tytule, zgodność zawartości pracy z tytułem)                             (......) pkt 

2. Ocena merytoryczna pracy (cel pracy i jego realizacja, kompletność tez, struktura treści 

pracy)                                                                                                                (......) pkt 

3. Metodyka badań (dobór i wykorzystanie metod badawczych oraz materiałów 

faktograficznych, wartość wyników, dojrzałość wniosków)                           (…...) pkt 

4. Literatura (liczba i dobór źródeł literaturowych, umiejętność ich wykorzystania i 

powoływania, literatura obcojęzyczna)                                                           (......) pkt 

5. Prezentacja pracy (poprawność językowa, staranność edytorska, opracowane tabele, 

rysunki, spisy)                                                                                                  (......) pkt 

6. Utylitarność pracy (możliwość względnie szybkiego wykorzystania wyników pracy  

w praktyce)                                                                                                       (…..) pkt 

 

           Suma punktów (.......) 

Wrocław, dnia .....................             ................................................................................. 
                                                                             (tytuł/ stopień naukowy, imię i nazwisko oraz podpis oceniającego)  
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Załącznik nr 2 

 

Wrocław, dnia………. 

P r o t o k ó ł 

z posiedzenia Komisji Konkursowej prac dyplomowych  

 

 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu prac dyplomowych Wydziału Zarządzania oraz 

Zarządzeniem Dziekana Wydziału Zarządzania nr 20 z dnia 18.07.2018 r. Komisja 

Konkursowa w składzie 

- .......... – przewodniczący, 

- ........., 

- ........., 

- ........., 

- ........., 

na posiedzeniu w dniu …………. r wyłoniła najlepsze prace dyplomowe studiów 

pierwszego i drugiego stopnia, spośród prac dyplomowych obronionych w Wydziału 

Zarządzania w roku akademickim 2017/2018. 

1. Do konkursu zgłoszonych zostało …… prac magisterskich i ……….. prace licencjackie 

nominowanych zgodnie z Regulaminem Konkursu przez Komisję egzaminu 

dyplomowego - wykaz prac nominowanych zawiera tabela 1. 

2. Kierując się kryteriami oceny punktowej prac dyplomowych, zamieszczonymi  

w załączniku do Regulaminu Konkursu oraz wnikliwą analizą szczególnych walorów 

poszczególnych prac, Komisja Konkursowa postanowiła wyróżnić …….. prace 

magisterskie oraz ……… prace licencjackie. Listę wyróżnionych prac zawiera tabela 2. 

3. Autorzy wszystkich wyłonionych prac otrzymują odpowiednią adnotację  

w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów. 

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej: 

 

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

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

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

……………………...                                             ……………………... 
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Tabela nr 1 Wykaz prac nominowanych w konkursie prac dyplomowych w roku akademickim 2019/2020 

 

Lp. Nazwisko i imię studenta Tytuł pracy 
Imię i nazwisko 

promotora 
Punktacja 

Prace magisterskie 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Prace licencjackie 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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Tabela nr 2 Wykaz prac wyróżnionych w konkursie prac dyplomowych w roku akademickim 2019/2020 

 

 

Lp. 
Nazwisko i imię 

studenta 
Tytuł pracy Imię i nazwisko promotora Punktacja 

Prace magisterskie 

1     

2     

3     

4     

Prace licencjackie 

1     

2     

3     

4     

 
 


