Biuro ds. Jakości Kształcenia
Uniwersytetu Warszawskiego

Program konferencji 16 IV (poniedziałek)
9.00-10.30 – obrady plenarne w sali 200
1. Warsztaty 2017 - podsumowanie
2. Czy warto wracać do tematu dyplomowania? – wnioski z przeglądu stron
internetowych jednostek przeprowadzonego przez UZZJK
3. Jak skutecznie informować o procesie dyplomowania? - prezentacja
Wydziału Nauk Ekonomicznych/Wydziału Matematyki, Informatyki i
Mechaniki
4. Otoczenie społeczno-gospodarcze w procesie dyplomowania – projekt
„Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”

Proces dyplomowania – nowe wyzwania
Warsztaty Uczelnianego i Wydziałowych Zespołów
Zapewniania Jakości Kształcenia
16 i 17 kwietnia 2018 r.
(Termin warsztatów do wyboru;
Porządek obrad każdego dnia taki sam)
Uniwersytet Warszawski Gmach przy Małym Dziedzińcu
ul. Krakowskie Przedmieście 24 sale: 200 i 100

10.30-10.45 – przerwa
10.45-12.45 – warsztaty w grupach z wykorzystaniem prezentacji
wybranych wydziałów
sala 200 – grupa 1: prace dyplomowe IH, IKP
sala 100 – grupa 2: egzamin dyplomowy Wydziały: Fizyki i Chemii, IFK

13.00-14.00– obiad
Bufet Szafot, Budynek Wydziału Prawa i Administracji, ul. Krakowskie
Przedmieście 26/ 28
14.00-16.00 – warsztaty w grupach z wykorzystaniem prezentacji
wybranych wydziałów
sala 200 – grupa 1: egzamin dyplomowy Wydziały: Fizyki i Chemii, IFK
sala 100 – grupa 2: prace dyplomowe IH, IKP

Problemy do omówienia podczas warsztatów poświęconych
pracy dyplomowej:
1. Praca dyplomowa a kierunkowe efekty kształcenia.
 czy praca służy weryfikacji stopnia osiągniecia tych efektów
czy przyczynia się do ich osiągnięcia?
 zgodność tematu pracy z dyscypliną/ami, do której/ych
przypisano kierunek studiów;
2. Praca dyplomowa a profil studiów.
 Udział przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w
wyborze tematu, przygotowaniu i ocenie pracy.
3. Rola promotora w procesie dyplomowania.
 „Przewodnik”, „redaktor” czy „egzekutor”?
 Wybór tematu pracy dyplomowej – prawo studenta czy
promotora?
 Czy zatwierdzanie tematów prac dyplomowych jest nam
potrzebne?
4. Wymagania merytoryczne dotyczące pracy dyplomowej na studiach
I i II stopnia:
 różnice wynikające z założonego przyrostu wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych,
5. Ocena pracy dyplomowej:
 formularz recenzji a wymagania dot. pracy dyplomowej,
 udostępnianie recenzji studentowi a proces dyplomowania.

Problemy do omówienia podczas warsztatów poświęconych
egzaminowi dyplomowemu:
1. Egzamin dyplomowy a kierunkowe efekty kształcenia.
 Jakie efekty kierunkowe sprawdza egzamin dyplomowy?
 Czy praca i egzamin dyplomowy sprawdzają osiągnięcie
wszystkich efektów kierunkowych?
2. Egzamin dyplomowy a profil studiów.
 Udział przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w
komisjach egzaminacyjnych.
 Forma egzaminu a współpraca z otoczeniem społecznogospodarczym.
3. Znaczenie egzaminu dyplomowego i jego powiązanie z pracą
dyplomową.
 Egzamin z wiedzy czy obrona tez pracy dyplomowej?
 Wymagania merytoryczne na egzaminie dyplomowym: z
całego toku studiów czy z tematyki powiązanej z pracą?
4. Zadania i skład komisji egzaminacyjnej:
 Rola przewodniczącego, promotora i recenzenta podczas
egzaminu dyplomowego.
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