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Kryteria oceny prac dyplomowych i etapowych 

w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

Regulacje obowiązujące w KUL 

1. Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 

1861). 

2. Regulamin Studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Uchwała 

805/II/1 Senatu KUL z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów 

KUL). 

3. Zarządzenie ROP-0101-2/20 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 

4. Zarządzenie ROP-0101-98/20 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia. 

5. Zarządzenie ROP-0101-3/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zasad polityki 

antyplagiatowej oraz badania oryginalności prac dyplomowych na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim Jana Pawła II. 

6. Zarządzenie ROP-0101-61/20 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia wytycznych 

programowych. 

7. Zarządzenie ROP-0101-167/20 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie trybu organizacji i 

przeprowadzania sesji egzaminacyjnej i egzaminów dyplomowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 

8. Zasady dyplomowania WNS KUL z 13.05.2020 r.  

 

Kryteria oceny prac dyplomowych 

1. Kryteria regulaminowe 

1) Praca dyplomowa (licencjacka lub magisterska) jest pisemną rozprawą wykonaną 

samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora na temat związany z 

kierunkiem kształcenia i zgodny z tematyką seminarium; 

2) oceny pracy dyplomowej dokonują jej promotor oraz recenzent; 

3) egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym; obejmuje on obronę pracy 

dyplomowej oraz odpowiedź na pytania dotyczące zagadnień z zakresu problematyki 

danego kierunku studiów. 

2. Kryteria merytoryczne 

Praca licencjacka powinna realizować następujące wymagania: 

1) w zakresie celów powinna wskazywać na: 
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 opanowanie podstaw warsztatu pisania pracy naukowej, w szczególności 

formułowania hipotez i założeń badawczych z wykorzystaniem 

podstawowych metod badawczych z zakresu nauk o polityce i administracji, 

 znajomość podstawowej literatury przedmiotu lub innych źródeł (np. aktów 

prawnych), umiejętność ich doboru, wykorzystania oraz analizy ich treści, 

 wskazywać na umiejętność analizy i syntezy podstawowych problemów 

teoretycznych i praktycznych; 

2) powinna zawierać rozwiązanie problemu badawczego lub praktycznego w oparciu 

o dobraną literaturę przedmiotu lub inne źródła (np. akty prawne) oraz metody badań z 

zakresu nauk o polityce i administracji; 

3) zawierać w wykazie literatury przedmiotu odpowiednią ilość publikacji lub innych 

źródeł świadczących o dostatecznym poznaniu badanego tematu (zalecane jest 

wykorzystanie literatury w językach obcych). 

 

3. Praca magisterska powinna realizować następujące wymagania: 

1) w zakresie celów powinna wskazywać na:  

 zaawansowane opanowanie warsztatu pisania pracy naukowej, w 

szczególności w zakresie uzasadnienia sformułowanych samodzielnie hipotez 

badawczych, 

  znajomość i umiejętność doboru literatury przedmiotu lub innych źródeł (np.   

aktów prawnych) oraz umiejętność podjęcia krytycznej analizy i oceny 

dorobku teoretycznego w danej dyscyplinie, 

 umiejętność analizy i syntezy podstawowych problemów teoretycznych i 

praktycznych, ze zwróceniem uwagi na dostrzeganie prawidłowości 

występujących w obrębie badanych zjawisk, 

 umiejętności stosowania metod badawczych i naukowego ujmowania 

obserwowanych zjawisk, a także poszukiwania i spożytkowania informacji 

zawartych w dokumentach źródłowych; 

2) praca powinna składać się z dwóch części: teoretyczno-metodologicznej oraz 

empirycznej; 

pierwsza część powinna zawierać analizę problemu na podstawie literatury 

przedmiotu, charakterystykę wykorzystanej metody badawczej; druga część powinna 

natomiast zawierać rozwiązanie problemu praktycznego, weryfikację sformułowanej 

hipotezy badawczej w ramach konkretnego obiektu badania; 

3) praca powinna zawierać w bibliografii najnowszą literaturę przedmiotu, polską i 

obcojęzyczną; ilość pozycji zawartych w bibliografii/netografii powinna wskazywać 

na znajomość badań odnoszących się do podjętego tematu; 

4) język narracji powinien być merytorycznie istotny, jej tok logiczny, precyzyjny i 

jasny oraz zgodny z zasadami języka polskiego lub innego, w którym została 

przygotowana praca.  

 

4. Kryteria redakcyjne i edytorskie  

1) Zalecana objętość pracy licencjackiej to około 40-60 stron, natomiast pracy 

magisterskiej - około 60-90 stron. 
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2) Układ pracy dyplomowej: 

 strona tytułowa (według załącznika), 

 spis treści, 

 wstęp zawierających ogólny zarys tła badanego problemu; przesłanki wyboru 

tematu badawczego; określenie celu i zakresu pracy; wyraźnie sformułowaną 

tezę i hipotezy badawcze, uzupełnioną o pytania badawcze; wskazanie metody 

badawczej; omówienie struktury pracy (ogólna informacja o zawartości 

poszczególnych rozdziałów pracy) oraz rodzaju wykorzystanej literatury i 

źródeł, 

 tekst główny zawierający wskazanie definicji pojęć i teorii związanych z 

wybranym problemem badawczym, zarysowanie kontekstu oraz analizę i 

weryfikację przyjętych hipotez z uwzględnieniem podziału na rozdziały i 

podrozdziały, 

 zakończenie zawierające podsumowanie wyników badań w postaci syntezy 

wniosków wynikających z analizy przyjętego problemu badawczego oraz 

weryfikacji hipotezy, 

 wykaz wykorzystanej w pracy literatury przedmiotu i innych źródeł, zgodny z 

wymogami opisu bibliograficznego, przedstawiony w kolejności alfabetycznej 

(dotyczy to również źródeł internetowych) z uwzględnieniem podziału na 

poszczególne typy źródeł, np. publikacje, encyklopedie, słowniki, leksykony, 

akty prawne i strony internetowe 

 ewentualnie inne wykazy, np. rysunków, tablic, załączników, 

 

5. Weryfikacja systemem antyplagiatowym 

 raport z weryfikacji pracy dokonanej w systemie antyplagiatowym. 

 

Kryteria oceny prac etapowych 

1. Struktura i form pracy etapowej zależy od prowadzącego zajęcia. 

2. Zalecane jest pisanie prac etapowych w trakcie realizacji zajęć na uczelni, np. w 

formie eseju, co zapewni samodzielność danej pracy. Natomiast w przypadku 

kształcenia zdalnego zaleca się konsultowanie z prowadzącym zajęcia wszelkich 

problemów merytorycznych i formalnych pojawiających się w trakcie przygotowania 

pracy etapowej oraz sprawdzanie postępów w pracy. 

3. Prace etapowe przygotowywane poza zajęciami powinny zawierać odniesienia do 

wykorzystanych źródeł wraz z pełną bibliografię. Źródłami w pracach etapowych 

muszą być prace naukowe lub akty prawne. 


