
Standardy pisania pracy dyplomowej 
(licencjackiej) 

 
1. Wymagania regulaminowe 
Praca dyplomowa: 
- jest typem pracy promocyjnej, dającej absolwentowi stopień licencjata 
- jest pracą samodzielną, kierowaną przez promotora 
- podlega recenzji 
- podlega obronie w trakcie egzaminu dyplomowego 
- zaleca się powiązanie tematu pracy ze specjalnością i kierunkiem kształcenia 
- powinno dominować praktyczne rozwiązanie problemu przy znacznie mniejszym ładunku stawiania i 

dyskusji problemów teoretycznych 
- zawiera oświadczenie kierującego pracą: 
Oświadczam, Ŝe niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, Ŝe spełnia ona 
warunki określone dla prac dyplomowych. 
 
2.Wymagania merytoryczne 
Praca dyplomowa powinna zawierać: 
- zdefiniowanie celu 
- określenie głównego problemu badawczego i zadań szczegółowych 
- sformułowanie hipotez 
- charakterystykę badanych osób i środowiska badawczego 
- zastosowanie określonej metody badawczej 
- wybór technik badawczych 
- wykorzystanie odpowiednich narzędzi analitycznych 
- sformułowanie wniosków i/lub postulatów na podstawie przeprowadzonej analizy. 
Przygotowanie pracy dyplomowej powinno u studenta kształtować umiejętności: 
- samodzielnego poszukiwania wyjaśnienia problemu i powiązania go z literaturą przedmiotu 
- identyfikacji i analizowania otaczających zjawisk społeczno-wychowawczych, zwłaszcza tych, z 

którymi absolwent będzie miał do czynienia w praktycznej działalności 
- dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie tych zjawisk 
- diagnozy i oceny problemu badawczego 
- wyboru właściwych metod i technik badawczych 
- konstrukcji i/lub wykorzystania wystandaryzowanych narzędzi badawczych 
- zaprojektowania nowych rozwiązań lub modyfikacji istniejących 
- prowadzenia logicznego toku wywodów i wyciągania właściwych wniosków 
- posługiwania się poprawnym i precyzyjnym językiem 
- opanowania techniki pisania pracy zgodnie z wymaganiami edytorskimi 
 
3. Wymagania formalne 
Struktura pracy – praca zawiera poza rozdziałami, spis treści, wstęp, podsumowanie, spis tabel i 
wykresów, piśmiennictwo, załączniki 
- Spis treści z numerami stron 
- We wstępie (1-2 strony) naleŜy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać przesłanki (motywy) 

wyboru tematu pracy oraz przedstawić cel pracy 
- Część merytoryczna pracy zawiera rozdziały zgodne ze spisem treści 

• Rozdział I Problematyka badań w świetle literatury przedmiotu 
• Rozdział II Metodologiczne podstawy pracy 
• Rozdział III Uwarunkowania środowiskowe i osobowe 
• Rozdział IV Prezentacja i analiza wyników badań 

- Podsumowanie jest krótkim ustosunkowaniem się autora do całości pracy. NaleŜy przywołać i 
zweryfikować postawione hipotezy badawcze, sformułować wnioski końcowe w kolejności przyjętych 
za łoŜeń i/lub zasygnalizować postulaty (moŜliwości) przyszłościowych rozwiązań. 

- Wykaz tabel 



- Wykaz rysunków (wykresów, schematów, map, itp.) 
- Piśmiennictwo – ponumerowany wykaz cytowanej literatury w alfabetycznej kolejności, zgodny z 
wymogami opisu bibliograficznego 

• wykaz wykorzystanych aktów prawnych (w uzasadnionych przypadkach) 
• wykaz źródeł internetowych (z datą publikacji) 

- Załączniki 
 
4. Wymagania edytorskie 
Materiały pracy dyplomowej naleŜy przygotować z wykorzystaniem formatu arkusza papieru A4 (pisane 
jednostronnie) w edytorze tekstu Word dla Windows, z zastosowaniem następujących zasad: 
 - Krój pisma: Times New Roman 
- Wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt. 
- Odstęp między wierszami: 1,5 wiersza 
- Marginesy: górny – 2,5 cm, dolny – 2,5 cm, lewy – 3,5 cm, prawy – 1,5 cm 
- Tekst wyjustowany (wyrównanie tekstu do obu marginesów) 
- Akapit – wcięcie pierwszego wiersza: 0,5 cm 
- Numeracja ciągła wszystkich stron pracy 
- Oznaczenia i tytuły tabel powinny znaleźć się nad tekstem 
- Oznaczenia i podpisy rysunków wykresów naleŜy zamieścić pod tekstem 
- Przypisy znajdują się na dole kaŜdej strony 
 
5.  Piśmiennictwo: 
1 . Piśmiennictwo powinno być umieszczone na końcu pracy (artykułu) . 
2. Pozycje naleŜy umieszczać w kolejności  alfabetycznej (met.Oxfordzka) od pierwszej litery 
nazwiska pierwszego autora artykułu czy teŜ ksiąŜki lub w kolejności cytowania.  
3. W przypadku pracy indywidualnej podaje się nazwiska wszystkich autorów wraz z inicjałami imion ( 
w takiej kolejności jak autorzy podali w oryginale), rok wydania (w nawiasie), tytuł pracy (moŜe być 
kursywą ), nazwę firmy wydawniczej, w przypadku kolejnego wydania naleŜy podać numer wydania, 
miejsce wydania według. wzoru: 
 
Przykład: 
Dega W., Senger A. (1996), Ortopedia i rehabilitacja. T I, wyd. IV, PZWL Warszawa.  
 
4. W przypadku pracy zbiorowej naleŜy umieścić tytuł pracy ( kursywą ), rok wydania w nawiasie, praca 
zbiorowa pod red. inicjały imion i nazwisko redaktora, ), nazwę firmy wydawniczej, w przypadku 
kolejnego wydania naleŜy podać numer wydania, miejsce wydania  
 
Przykład: 
Podstawy organizacji i zarządzania (2001), praca zbiorowa pod redakcją M. Romanowskiej, Difin, 
Warszawa. 
 
5. W przypadku artykułu naleŜy podać Nazwisko i inicjały imion autora, rok wydania (w nawiasie) tytuł 
artykułu (kropka) nazwę czasopisma, numer czasopisma, strony (5-10)  
 
Przykład:  
Kowalski I.M., Protasiewicz H.(1997): Wydolność krąŜeniowo-oddechowa i sprawność fizyczna w 
idiopatycznych skrzywieniach kręgosłupa. Postępy rehabilitacji,1,65-67. 
 
Uwagi dodatkowe: 
- Stronę tytułową naleŜy wykonać wg wzoru wskazanego przez Uczelnię 
- NaleŜy korzystać z najnowszej literatury przedmiotu (unikamy starych wydań, chyba Ŝe praca ma 

charakter historyczny) 
- Dedykacja moŜe znajdować się tylko w egzemplarzu pracy przeznaczonym dla studenta 
- Nie zostawiać pustych stron 



 
5. Na ostatniej stronie pracy naleŜy napisać oświadczenie kierującego pracą oraz oświadczenie 
autora 
 

Oświadczenie kierującego pracą: 
Oświadczam, Ŝe niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, Ŝe spełnia ona 
warunki określone dla prac dyplomowych. 
 
Data.................................................                             Podpis ..................................................... 
 
 

Oświadczenie autora pracy: 
Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, Ŝe niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze 
mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. 
Oświadczam równieŜ, Ŝe przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z 
uzyskaniem świadectwa studiów podyplomowych lub tytułu zawodowego w wyŜszej uczelni. 
Oświadczam ponadto, Ŝe niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną oddzielnie wersją 
elektroniczną. 
 
Data.................................................                             Podpis ..................................................... 
    


