Procedura oceny jakości prac dyplomowych oraz recenzji prac na
Uniwersytecie Rzeszowskim z dnia 14 stycznia 2021 roku

Procedura obejmuje ocenę jakości prac dyplomowych powstałych w ramach procesu
dyplomowania oraz recenzji tych prac i dotyczy wszystkich kierunków studiów.
Celem procedury jest zapewnienie jakości prac dyplomowych na prowadzonych w UR
kierunkach studiów.
1. Na potrzebę przeprowadzenia oceny jakościowej procesu dyplomowania, dziekan
kolegium powołuje dla każdego kierunku lub grupy kierunków przypisanych do tej
samej dyscypliny minimum trzy-osobowy Zespół ds. Oceny Jakościowej Prac
Dyplomowych (ZOJPD). Skład ZOJPD powinni stanowić nauczyciele akademiccy
posiadający co najmniej stopnień naukowy doktora oraz doświadczenie w zakresie
prowadzenia seminariów i recenzowania prac dyplomowych, w tym co najmniej
jedna osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł
naukowy profesora, jako przewodniczący ZOJPD. ZOJPD powoływany jest na każdy
rok akademicki.
2. Każdego roku ocenie podlega min. 5% prac dyplomowych powstałych na danym
kierunku i poziomie studiów, wybranych losowo przez dziekana kolegium wraz
z kierownikiem kierunku studiów. W przypadku, gdy liczba obronionych na kierunku
i poziomie prac jest mniejsza niż 40, ocenie podlega minimum 10% prac
dyplomowych. Zaleca się, aby ocenie podlegała przynajmniej jedna praca
dyplomowa napisana pod kierunkiem każdego promotora sprawującego opiekę nad
pracami w danym roku.
3. Analizę jakości prac dyplomowych oraz recenzji prac przeprowadza się na postawie
Arkusza oceny jakości pracy dyplomowej, określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej
procedury.
4. Po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w pkt.3, przewodniczący ZOJPD
sporządza zbiorcze zestawienie z ocenionych prac wraz z uwagami i zaleceniami
dotyczącymi ich jakości wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do niniejszej
procedury.
5. Arkusze oceny jakości pracy dyplomowej wraz ze zbiorczym zestawieniem
przewodniczący ZOJPD przekazuje do dziekana kolegium w terminie do końca
stycznia, w roku następującym po roku akademickim, którego dotyczyła obrona prac
dyplomowych, z zastrzeżeniem pkt. 10.
6. Na podstawie analizy wyników ocen dokonanych przez ZOJPD, dziekan kolegium
przedkłada na radzie dydaktycznej sprawozdanie z oceny jakości prac i ich recenzji
na prowadzonych w kolegium kierunkach studiów.

7. Dziekan, mając na uwadze zapewnienie jakości procesu dyplomowania, uwzględnia
wnioski z analizy prac dyplomowych oraz ich recenzji i formułuje uwagi i wytyczne
dla promotorów oraz recenzentów prac.
8. Na podstawie wniosków z przeprowadzonej analizy prac, dziekan kolegium może
podjąć decyzję o skierowaniu do oceny w kolejnym roku większej liczby (lub
wszystkich) prac, wypromowanych pod kierunkiem danego opiekuna lub
recenzowanych przez określonego nauczyciela.
9. Dokumentacja związana z oceną jakości prac dyplomowych powinna być
przechowywana w kolegium przez okres 5 lat.
10. W roku akademickim 2020/2021 wyniki analizy prac przekazywane są do dziekana
kolegium w terminie do 31 marca.

