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OPINIA 

PROMOTORA/RECENZENTA 

o pracy dyplomowej INŻYNIERSKIEJ/LICENCJACKIEJ/MAGISTERSKIEJ 

z dnia dd.mm.rrrr 
SUPERVISOR’S/REVIEWER’S ASSESSMENT OF THE B.SC./B.A./M.SC. diploma thesis 

of dd.mm.yyyy 

Studia stacjonarne/niestacjonarne, stopnia pierwszego/stopnia drugiego/ jednolite magisterskie,  
o profilu ogólnoakademickim/ praktycznym 
Full-time /part-time study, first-cycle/second-cycle /long-cycle, general academic profile/ practical profile 

    
Autor pracy:  imię/imiona nazwisko……………………………………………nr albumu:  …..cccccc…………. 
Author of the thesis            Student record book number 

Tytuł pracy:  tytuł pracy dyplomowej………………………………………………………………………………… 
Title of the thesis: Title of the diploma thesis in English…………………………………………………………………………………………………………. 

Kierunek:  nazwa kierunku studiów………………………………………………………………………………. 
Field of study:  Name of the field of study in English………………………………………………………………………………………………………….. 

Specjalność:  nazwa specjalności ( o ile wyodrębniono)…………………………………………………………... 
Specialisation: Name of specialisation in English (if specified) …………………………………………………………………………………………….. 

Promotor:  tytuł/stopień naukowy imię/imiona nazwisko………………………………………………………... 
Thesis supervisor academic degree/title, name and  surname 

Recenzent:  tytuł/stopień naukowy imię/imiona nazwisko………………………………………………………... 
Reviewer  academic degree/title, name and  surname 

1. Zgodność tytułu pracy dyplomowej z jej treścią. 
Consistence of the title of the thesis and its content. 

………………………………………………………………………………………………………………………... 
2. Wartość merytoryczna pracy ((identyfikacja problemu, sformułowanie celu, dobór i sposób 

wykorzystania narzędzi, rozwiązanie zadania badawczego /projektowego /technologicznego/ 
/organizacyjnego). 
Assessment of the content of the thesis (identification of the problem, formulation of the aim, choice and use of tools, completion of the 
research/ project/ technological/ organisational task). 

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

3. Analiza literaturowa, dobór i sposób wykorzystania źródeł. 
Literature analysis, choice and use of sources. 

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

4. Trafność i spójność wniosków (krytyczna analiza osiągniętych wyników w odniesieniu do stanu 
wiedzy, możliwości dalszych kierunków badań). 
Accuracy and coherence of conclusions (critical analysis of the results achieved in relation to the level of knowledge, possibility of further 
research). 

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

5. Układ i redakcja pracy (struktura formalna, przejrzystość, staranność edytorska, poprawność języka, 
wykorzystanie materiału ilustracyjnego). 
Layout and editiing of the thesis (formal structure, clarity, editorial accuracy, language correctness, use of figures). 

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

6. Ocena efektów uczenia się określonych dla pracy dyplomowej. 
Assessment of learning outcomes defined for the diploma thesis. 

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

  

pieczęć wydziału/kolegium nadruk z systemu 
Faculty Stamp printed from the system 
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Inne uwagi 
Other comments 

………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Proponowana ocena pracy dyplomowej: pięć/cztery i pół/cztery/trzy i pół/trzy 

Suggested grade for the diploma thesis   five/ four and a half/ four/ three and a half/ three 
 
 

                        podpis opiniującego 
          signature of the assessor 
 
   

zatwierdzony elekronicznie rrrr-mm-dd  gg:mm* 
electronically approved  yyyy-mm-dd  hh:mm 

  tytuł/stopień naukowy imię/imiona nazwisko 
academic degree/title, name and  surname  

* dotyczy wyłącznie formularza załącznik nr 4 do zarządzenia – uwierzytelnienie w systemie informatycznym 

    applicable only to form Annex no. 4 to the WUT Rector’s regulation - authorisation in the IT system „. 

 

 

 

 

 


