
KRYTERIA OCENY DYPLOMOWEJ PRACY MAGISTERSKIEJ

Wydział Wzornictwa

KRYTERIA DOT. PRACY DYPLOMOWEJ

Kryterium

A1
Dyplomant samodzielnie definiuje cel, obszar projektowy i odbiorców projektu.

Odniesienia do KEU Absolwent potrafi:
WII_U_01 zaplanować i przeprowadzić proces projektowy, prowadzący do
wypracowania konkluzji projektowej, będącej rozwiązaniem samodzielnie
sformułowanego, złożonego problemu projektowego z zakresu wybranych
specjalności wzornictwa

Ocena cząstkowa 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5

Kryterium

A2
Dyplomant potrafi dowieść prawidłowość postawionych przez siebie tez lub
hipotez.

Odniesienia do KEU Absolwent potrafi:
WII_U_01 zaplanować i przeprowadzić proces projektowy, prowadzący do
wypracowania konkluzji projektowej, będącej rozwiązaniem samodzielnie
sformułowanego, złożonego problemu projektowego z zakresu wybranych
specjalności wzornictwa

Ocena cząstkowa 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5

Kryterium

A3
Dyplomant stosuje autorską metodykę projektową lub poprawnie adaptuje
istniejącą do warunków w jakich przeprowadza proces projektowy.

Odniesienia do KEU Absolwent zna i rozumie:
WII W 02 w pogłębionym stopniu wiedzę z zakresu metodyki
projektowania wybranych specjalności wzornictwa

Absolwent jest gotów do:
WII K 03 wykorzystania wiedzy, wyobraźni, intuicji i zdolności twórczego myślenia w
adaptowaniu się do nowych i zmieniających się warunków realizacji twórczej
działalności projektanta

Ocena cząstkowa 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5

Kryterium

A4
Dyplomant potrafi korzystać z narzędzi (analitycznych, projektowych,
technicznych) adekwatnie do realizowanego etapu procesu projektowego.

Odniesienia do KEU Absolwent potrafi:
WII_U_03 dokonywać doboru i modyfikacji metod i technik projektowych do
realizacji samodzielnie zaplanowanego procesu projektowego w zakresie wybranych
specjalności wzornictwa

Ocena cząstkowa 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5



Kryterium

A5
Dyplomant w sposób krytyczny i twórczy odnosi się do zaobserwowanych zjawisk,
stanu techniki, kierunków rozwoju kultury, społeczeństw i techniki.

Odniesienia do KEU Absolwent zna i rozumie:
WII W 01 w pogłębionym stopniu teorie i koncepcje dotyczące projektowania z
uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy oraz tendencji rozwojowych z tego
zakresu

Absolwent potrafi:
WII_U_02 pozyskiwać informacje z różnych źródeł, krytycznie je analizować oraz
twórczo interpretować w celu formułowania złożonych problemów projektowych i
definiowania innowacyjnych konkluzji projektowych

Ocena cząstkowa 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5

Kryterium

A6
Dyplomant rozumie swoją przyszłą rolę jako projektanta w wybranym obszarze
projektowym oraz jest świadom oddziaływania kulturowego i społecznego
swojego projektu.

Odniesienia do KEU Absolwent zna i rozumie:
WII W 08 etyczne uwarunkowania twórczej działalności projektanta wzornictwa

WII W 09 wieloaspektowość twórczej działalności projektanta wzornictwa

Absolwent jest gotów do:
WII K_07 przestrzegania zasad etyki zawodu projektanta wzornictwa oraz działania
na rzecz przestrzegania tych zasad

Ocena cząstkowa 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5

Kryterium

A7
Dyplomant świadomie podejmuje współpracę ze specjalistami (konsultanci,
eksperci, wykonawcy) innych dziedzin aby zrealizować założony cel projektowy.

Odniesienia do KEU Absolwent zna i rozumie:
WII W 08 etyczne uwarunkowania twórczej działalności projektanta wzornictwa

WII W 09 wieloaspektowość twórczej działalności projektanta wzornictwa

Absolwent jest gotów do:
WII K 01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu zaawansowanych problemów poznawczych i
praktycznych, w tym do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu

Ocena cząstkowa 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5



KRYTERIA DOT. OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

Kryterium

B1
Dyplomant potrafi w sposób zrozumiały opowiadać o prezentowanym projekcie

Odniesienia do KEU Absolwent potrafi:
WII U 09 komunikować wyniki swoich prac oraz swoje opinie, wynikające z
krytycznej analizy zagadnień związanych ze wzornictwem, za pomocą pisemnych
opracowań o sformalizowanej strukturze, swobodnych wypowiedzi, formalnych
wystąpień i prezentacji

Ocena cząstkowa 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5

Kryterium

B2
Dyplomant stosuje adekwatne narzędzia wizualizujące (multimedia, prezentacje
graficzne, modele, makiety, prototypy, infografiki itp.) prezentowany projekt

Odniesienia do KEU Absolwent potrafi:
WII U 09 komunikować wyniki swoich prac oraz swoje opinie, wynikające z
krytycznej analizy zagadnień związanych ze wzornictwem, za pomocą pisemnych
opracowań o sformalizowanej strukturze, swobodnych wypowiedzi, formalnych
wystąpień i prezentacji

Ocena cząstkowa 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5

Kryterium

B3
Dyplomant potrafi odpowiedzieć na zadane pytania dot. projektu dyplomowego
korzystając z wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas edukacji na II stopniu
studiów na kierunku Wzornictwo oraz realizacji pracy dyplomowej.

Odniesienia do KEU Absolwent potrafi:
WII U 09 komunikować wyniki swoich prac oraz swoje opinie, wynikające z
krytycznej analizy zagadnień związanych ze wzornictwem, za pomocą pisemnych
opracowań o sformalizowanej strukturze, swobodnych wypowiedzi, formalnych
wystąpień i prezentacji

Ocena cząstkowa 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5


