
Obowiązująca skala ocen (Regulamin studiów §13 ust.1): 
od 90 pkt     bardzo dobry (5,0)  od 60 pkt           plus dostateczny (3,5) 
od 80 pkt     plus dobry (4,5)      od 50 pkt           dostateczny (3,0) 
od 70 pkt     dobry (4,0)       poniżej 50 pkt    niedostateczny (2,0) 

Ocena projektu dyplomowego

Imię i nazwisko: Nr albumu: 

data oraz podpis recenzenta 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Katedra:

Kierunek:

Studia I stopnia: 

Rok akademicki: 

recenzent projektu:

Oceniany element projektu Zakres 
pkt. 

Ocena pkt. 
opiekuna 

I. Zawartość merytoryczna
1. Zgodność treści pracy z jej tematem.* 0–5 

2. Umiejętność rozwiązania problemu badawczego (samodziel-
ność i inicjatywa badawcza, umiejętność opisu materiałów
badawczych i historii badań, umiejętność zastosowania wła-
ściwych metod badawczych).

0–35 

3. Dyskusja wyników i wnioski (logiczność wywodów, popraw-
ność i krytyczna analiza wyników badań, znaczenie naukowe i
praktyczne, stopień własności intelektualnej magistranta).

0–35 

Zawartość merytoryczna łącznie (suma punktów w wierszach: 1-
3). 

0–75 

II. Strona edytorska
1. Poprawność składniowa, gramatyczna i ortograficzna pracy. 0–10 

2. Kompletność i poprawność rysunków, tabel i załączników. 0–10 

3. Estetyka projektu. 0–5 

Strona edytorska łącznie (suma punktów w wierszach: 1 – 3). 0–25 

Ocena punktowa projektu (suma punktów z części I i II). 0–100 

Końcowa ocena projektu (według skali 2,0 do 5,0). 

* w przypadku wystawienia „0” pkt. projekt nie podlega dalszej ocenie
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