Prace dyplomowe

Administracja.
.
Temat pracy
Decyzja administracyjna w sprawie zmiany imienia i nazwiska
Funkcjonowanie administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta XXX
Pozycja ustrojowa prezydenta RP
Organizacja i funkcjonowanie Rzecznika Praw Dziecka
Środki ochrony danych osobowych
Mianowanie na urzędnika służby cywilnej
Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa Polski w latach 1989-2002 na tle przeobrażeń politycznych
Policja jako wyspecjalizowany aparat organów władzy i administracji
Policja w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego na przykładzie powiatu radomskiego
Zadania służb mundurowych podczas wystąpienia zagrożeń naturalnych na terenie kraju
Rola Straży Pożarnej w zapewnieniu bezpieczeństwa w powiecie radomskim
Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków unijnych na przykładzie XXX
Prawo do dobrej administracji w UE
Policja w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego w III Rzeczypospolitej Polskiej
Referendum ogólnokrajowe jako forma demokracji bezpośredniej w Polsce
Społeczna rola Policji w Polsce
Stany wojenny jako jeden ze stanów nadzwyczajnych w Polsce

Działania policji w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną w Polsce
Rola kobiet w Polskich Siłach Zbrojnych
Rola i znaczenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego jako instytucji zwalczającej korupcje
Analiza i ocena zarządzania kryzysowego w gminie X
Współdziałanie instytucji państwowych i samorządowych na rzecz bezpieczeństwa publicznego obywateli na
przykładzie miasta Poznania
Wybrane obszary zarządzania powiatem na przykładzie powiatu XYZ
Zadania samorządu gminnego na przykładzie gminy XYZ
Rola Państwowej Straży Pożarnej w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców gmin (przykład głównie gmin
podmiejskich Wrocławia)
Funkcjonowanie sądownictwa gospodarczego na przykładzie sądu rejonowego i okręgowego
Wybrane patologie w administracji samorządowej
Status ustrojowy Najwyższej Izby Kontroli
Wpływ powołania straży gminnej na poprawę bezpieczeństwa na przykładzie gminy XYZ
Trybunał Konstytucyjny jako organ ochrony prawa w III Rzeczypospolitej
Żandarmeria Wojskowa jako organ wsparcia dowódców jednostek wojskowych
Prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz opłaty z nim związane
Gmina w strukturze samorządu terytorialnego RP (na przykładzie)
Zarządzanie zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej
Rola domów pomocy społecznej w sytuacji starzejącego się społeczeństwa
Rola Straży Granicznej jako formacji zapewniającej bezpieczeństwo na granicach Rzeczypospolitej Polskiej
Bezpieczeństwo imprez masowych w Polsce
Model organizacji wewnętrznej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji RP i regulaminu Sejmu
Dostęp do informacji publicznej na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Forma działalności Policji na terenie Gminy
Bezpieczeństwo Energetyczne Polski

Status powiatu w systemie samorządu terytorialnego w Polsce
Prawne formy działania administracji publicznej
Status organu stanowiąco-kontrolnego w gminie
Kobiety w mundurze wybrane aspekty służby kobiet w Policji
Rola sił zbrojnych w zarządzaniu kryzysowym
Współpraca policji z siłami zbrojnymi RP w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego na przykładzie miasta
Siedlce w latach 2010-2015
Ochrona danych osobowych
Kontrola i odprawy celne na terminalach kontenerowych
Rola mass mediów w zarządzaniu kryzysowym
Internet - narzędzie komunikowania w administracji publicznej
Rola i zadania służby więziennej w Polsce
Zasady kierowania i zarządzania Powiatowym Ośrodkiem Sportu w Miętnem
Zawodowa i Ochotnicza Straż Pożarna w systemie pożarnictwa w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa w
społeczeństwie
Rola i zadania antyterrorystycznych formacji Policji w zakresie zbrojnej agresji na RP
Ocena działania Policji w środowisku lokalnym w zakresie bezpieczeństwa publicznego - w opinii
mieszkańców powiatu
Świadomość mieszkańców gminy Ujście w zakresie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i
utrzymaniem porządku publicznego przez Straż Leśną w Nadleśnictwie XYZ
Wpływ w kontekście celów i zadań Trybunału Konstytucyjnego na kryzys polityczny w Polsce w latach 20152016

Policja w systemie bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo państwa
Ocena jakości administracji publicznej z punktu widzenia interesanta
Analiza realizacji zadań własnych gminy na przykładzie gminy
Instytucjonalne sieci wsparcia społecznego w miejscowości XXX
Policja w stanach nadzwyczajnych
Udział policji w reagowaniu na katastrofę budowlaną

Ochrona i zabezpieczenie imprezy masowej – Euro 2012
Organizacja sądownictwa powszechnego w Polsce
Zadania systemu pomocy społecznej w świetle wyzwań bezpieczeństwa państwa
Reforma administracji skarbowej - utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej
Zadania systemu pomocy społecznej w świetle wyzwań bezpieczeństwa państwa
Zadania Prezydenta Miasta na przykładzie miasta Jastrzębie-Zdrój
System bezpieczeństwa w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu zawierciańskiego
Szkoła Wyższa, jako zakład administracyjny
Walka z korupcją w przestrzeni publicznej w świetle nowych rozwiązań prawnych i instytucjonalnych w IV
Rzeczypospolitej
Współpraca Policji z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie porządku i bezpieczeństwa
publicznego w Polsce
Skarga w wymiarze funkcjonowania Policji jako organu państwa
Skuteczność realizacji strategii rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Łapy
Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gmin
Problematyka imprez masowych w świetle bezpieczeństwa wewnętrznego
Organizacja, struktura i funkcjonowanie gminy na przykładzie gminy Iwkowa
Funkcje urzędu konsularnego
Gospodarka komunalna
Zarządzanie kryzysowe w gminie XYZ
Czynniki bezpieczeństwa państwowego
Siły zbrojne rzeczypospolitej polskiej w systemie bezpieczeństwa państwa
Ochotnicza straż pożarna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego gminy XXX
Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polski w czasie pokoju, kryzysu i wojny
Zagrożenia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym na przykładzie gminy XXX
Rola armii zawodowej w zapewnieniu bezpieczeństwa w społeczeństwie
Przemiany (wydatki) w szkolnictwie wyższym w Polsce
Wpływ współczesnych uwarunkowań na organizację i wyposażenie polskich Sił Zbrojnych
Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie UEFA EURO 2012
Pozycja ustrojowa i kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w powiecie węgorzewskim podczas sytuacji
kryzysowych
Funkcje opiekuńcze organizacji społecznych i pozarządowych
System pomocy społecznej w Polsce
Cyberbezpieczeństwo Polski
Rola i zadania straży miejskiej w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego
Działania Sił Zbrojnych RP w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa państwa
Straż Graniczna i jej funkcje w zapewnianiu ochrony granic Polski
System zarządzania kryzysowego na podstawie województwa wielkopolskiego w aspekcie powodziowym
Gmina jako podmiot bezpieczeństwa w zarządzaniu kryzysowym
Bezpieczeństwo w powiecie - metody zapobiegania zagrożeniom oraz działania zmierzające do likwidacji
skutków ich wystąpienia
Zadania rady powiatu jako organu stanowiąco – kontrolnego na przykładzie Rady Powiatu Krapkowickiego w
latach 2011-2015
Policja jako wiodący podmiot w systemie bezpieczeństwa publicznego na przykładzie
Rola służby celnej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego
Działalność inwestycyjna gminy w ramach projektu Rozwoju Lokalnego w latach 2007-2013 na przykładzie
Zarządzanie kryzysowe na przykładzie działań realizowanych przez PSP
Rola i zadania Biura Ochrony Rządu w aspekcie współczesnych zagrożeń
Administrator danych osobowych

Bezpieczeństwo imprez masowych
Zadania organizacji pozarządowych w zakresie ochrony ludności
Ocena realizacji strategii rozwoju Gminy Kraków
Perspektywy reform Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych
Organizacja i funkcjonowanie policji na przykładzie KPP XYZ
Żandarmeria wojskowa
Stan bezpieczeństwa publicznego w gminie Grodzisk Wielkopolski
Zasady zatrudniania pracowników samorządowych
Zasady zatrudniania pracowników samorządowych
Realizacja zadań publicznych o znaczeniu lokalnym na przykładzie współdziałania ochotniczej straży pożarnej
z organami gminy XYZ
Rola i miejsce państwowej straży pożarnej w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu
nowodworskiego
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Polsce
Bezpieczeństwo powszechne jako zadanie państwa
Charakterystyka prawnych form działania administracji zastosowanych w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504 2010.09.04).
Terenowe organy administracji wojskowej w zarządzaniu kryzysowym
Organizacja ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa na przykładzie
agencji ochrony osób i mienia
Charakterystyka i prognozy eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w gminie
Miejsce i rola więziennictwa w systemie bezpieczeństwa państwa
Zarządzanie planami przestrzennymi miasta
Wynagrodzenie za pracę
Elektroniczne postępowanie upominawcze
Bezpieczeństwo energetyczne państwa na przykładzie Polski
Kontrola spoleczna jako element kontroli w administracji publicznej
System zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta Poznań
Ochrona i organizacja imprez masowych w aspekcie ochrony osób i mienia
Status prawny Policji w Rzeczypospolitej
Stowarzyszenia w Polsce - cechy, funkcje, rodzaje
Zadania gminy
Administracja publiczna a korupcja
Straż miejska jako jednostka pomocnicza gminy
Ochrona prawna i finansowanie opieki nad dziedzictwem kultury na przykładzie zabytków w powiecie
ciechanowskim
Innowacje w zarządzaniu instytucjami sektora publicznego
Kierowanie zadaniami Żandarmerii Wojskowej Sił Zbrojnych RP w sytuacjach zagrożeń terrorystycznych
Administracja należnościniepieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Identyfikacja problemów oraz zmian w systemie zarządzania kryzysowego w gminie XYZ.
Zarządzanie inwestycjami komunalnymi na przykładzie gminy Środa Wlkp.
Wpływ Policji na bezpieczeństwo publiczne na terenie powiatu śremskiego
Czynniki budujące zaufanie społeczne do policji na przykładzie komendy powiatowej policji XYZ
Postępowanie administracyjne w sprawach uzyskania pozwolenia na broń
Rola i zadania Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa powszechnego
Formacje wojskowe i straże w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
Rola jednostek pomocniczych w funkcjonowaniu gmin na przykładzie województwa śląskiego
Wpływ przestępczości na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Na przykładzie miasta XYZ
Zamówienia publiczne w Polsce na przykładzie projektu solarnego w gminie XYZ
Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym na przykładzie miasta Nowy Targ

Sytuacja na Ukrainie a polskie stany nadzwyczajne
Państwowa Straż Pożarana w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce
Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój gminy XYZ
Zarządzanie rozwojem lokalnym na przykładzie Gminy XYZ
Ustrój Rzeczypospolitej Szlacheckiej według ustawy rządowej z 3 maja 1971 roku.
Pozyskiwanie kapitału przez podstawowe jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy wiejskiej
Biała Podlaska
Zarządzanie i etyka w administracji publicznej
System naczelnych władz Republiki Białoruś
Organizacja, struktura i funkcjonowanie gminy XYZ
Organizacja i zadania sztabów zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatowego centrum zarządzania
kryzysowego w XYZ
Postępowanie rozgraniczeniowe w trybie administracyjnym
Instytucje pomocy społecznej w powiecie na przykładzie powiatu grajewskiego
Zobowiązany w postępowaniu administracyjnym
Powstanie, rola i działalność Akademii Zamojskiej
Kompetencje ustawodawcze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Funkcje i obszary aktywności krajowej rady radiofonii i telewizji w latach 2002-2010
Zadania inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na przykładzie Wydziału Kontroli Płatników
Składek ZUS Oddział w XYZ
Sołtys w systemie administracji publicznej
Działalność gospodarcza w nawiązaniu do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Wojska Specjalne w Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie Jednostki Wojskowej GROM w zakresie
bezpieczeństwa państwa
Stowarzyszenie jako organizacja pomagająca w rozwiązywaniu problemów lokalnych
Służby specjalne w bezpieczeństwie narodowym RP
Czas pracy pracowników samorządowych.
Pozwolenia na korzystanie ze środowiska jako element korzystania ze środowiska
Współdziałanie Policji z samorządem terytorialnym i organizacjami samorządowymi
Zadania organów samorządu terytorialnego w stanowieniu prawa miejscowego
Lokalna Grupa Działania jako instrument rozwoju obszarów wiejskich.
Umocowanie prawne straży miejskiej w mieście stołecznym Warszawa
Rola stanów nadzwyczajnych w bezpieczeństwie narodowym i wewnętrznym RP
Stany Nadzwyczajne RP
Finansowanie oświaty w gminach w Polsce na przykładzie gminy Tuchów.
Rola i zadania gminy w procesie odbioru odpadów komunalnych na przykładzie gminy XXX
Pozycja prawna rady ministrów w 2016 roku
Rola Straży Pożarnych w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego na przykładzie województwa
kujawsko-pomorskiego
Administracja publiczna w obliczu zagrożenia
Analiza społecznych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego w mieście
Rola policji w lokalnym systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego na przykładzie miasta Radom
Zagadnienia administracyjno-prawne organizacji i funkcjonowania Związku Harcerstwa Polskiego
Referendum w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców
Strategia jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu radomszczańskiego
Organizacja i funkcjonowanie służb celnych Polski i Ukrainy podobieństwa i różnice
Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie miasta Rzeszowa w latach 2013-2015
Organizacja i zasady funkcjonowania wojskowych służb specjalnych
Zarządzanie bezpieczeństwem w obiektach użyteczności publicznej
Wpływ zgromadzeń na bezpieczeństwo publicznego rp na przykładzie marszów niepodległości w latach 2010

- 2014
Współpraca administracji publicznej z sektorem ekonomii społecznej
Metody komputeryzacji głosowań jako narzędzie optymalizacji finansowej związanej z wydatkami
publicznymi
Daktyloskopia i pokrewne metody identyfikacji człowieka
Zadania własne i zlecone gminy na przykładzie Miasta i Gminy Pniewy
Zarządzanie finansami lokalnymi
Wpływ zabezpieczenia obiektów infastruktury krytycznej na stan bezpieczeństwa w Powiecie XYZskim oraz
Gminie XZY
Struktura administracji publicznej w Polsce
Utrzymanie bezpieczeństwa w szkołach jako jedno z zadań administracji publicznej
System służb specjalnych w Polsce
Mechanizmy poprawy jakości kadr administracji publicznej w Polsce
Gospodarka odpadami w jednostce samorządu terytorialnego jako komponent polityki zrównoważonego
rozwoju
Działalność policji na rzecz bezpieczeństwa młodzieży
Realizacja ustawowych zadań w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa w województwie przez oddziały
prewencji Policji
Województwo w strukturze samorządu terytorialnego
Ostrzeganie i alarmowanie ludności. System sygnałów alarmowych + prezentacja multimedialna
Organizacja bezpieczeństwa i współpracy w Europie + prezentacja multimedialna
Miejsce i rola Państwowej Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa + prezentacja
multimedialna
Treść i zasięg korupcji we współczesnej administracji publicznej
Biurokracja-pojęcie, istota i funkcje
Przygotowanie postępowania przetargowego w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych
Problemy mieszkaniowe polaków a polska polityka mieszkaniowa
Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w sytuacji narastającej migracji.
Działalność Policji w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego na przykładzie powiatu XYZ
Plan zagospodarowania przestrzennego na podstawie gminy XYZ
Kobiety w polskiej Policji
Grom jako jednostka wojskowa w walce z terroryzmem w Polsce
Działania samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
Reakcja organów i podmiotów państwowych wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego.
Funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Klimontów w latach 2009-2013
Rola Policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej
Status prawny honorowych urzędów konsularnych
Międzynarodowa współpraca Policji
Służby ratowniczo – gaśnicze powiatu jako element ochrony ludności
Działalność policji w sytuacjach kryzysowych na podstawie komendy powiatowej policji.
Struktura i działalność policji na przykładzie Grajewa
Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym
Referendum jako forma demokracji bezpośredniej
Rola i znaczenie Internetu w administracji publicznej
Obowiązki administracji publicznej w sferze ochrony zdrowia
Bezpieczeństwo osobiste funkcjonariuszy państwowej Straży Pożarnej z perspektywy udziału w akcjach
Przestępstwa urzędnicze
Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego
Prawa i obowiązki funkcjonariuszy służby celnej.

Współczesne zagrożenia przestępczości zorganizowanej
Aspekty prawne bezpieczeństwa imprez masowych
Rola samorządów lokalnych w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego
Rola Wydziałów Ruchu Drogowego w zwalczaniu przestępczości na drogach
Prawa i obowiązki pracowników samorządowych
Organizacja i funkcjonowanie policji na podstawie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu
Świadczenia rodzinne w polskim systemie prawa na przykładzie gminy Cisek
Straż Graniczna – zagrożenia, metody, realizacja działań przed i po wejściu do strefy Schengen
Ochrona danych osobowych w prawie polskim
Samorząd województwa - ustrój i zadania
Struktura zarządzania kryzysowego w administracji publicznej Rzeczpospolitej Polskiej
Alkoholizm jako narzędzie władzy oraz jako źródło destrukcji społecznej w powojennej Polsce
Przestępstwa przeciwko ochronie informacji na przykładzie art. 265 KK
Wybory samorządowe w Polsce
Teoretyczne i metodyczne podstawy badania uwarunkowań polityki socjalnej w Polsce (rozdział nr 1 do
pracy)
Kontrola zarządcza w gminie
Wznowienie postępowania administracyjnego
Administracja Księstwa Warszawskiego 1807-1815
Funkcje ustrojowe i zakres odpowiedzialności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Skarga do sądu administracyjnego na decyzje administracyjne
Zadanie sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych
Kontrola celna w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego UE.
Akty prawa miejscowego.
Działalność i rola ochotnicznej straży pożarnej budowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej
Decyzja jako akt w postępowaniu administracyjnym
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej jako organ władzy wykonawczej
Nadzór Wojewody warmińsko-mazurskiego nad samorządem terytorialnym w latach 2010-2014
Służebność przesyłu energii
Prawo wyznaniowe w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
Zadania jednostek pomocniczych w gminie
Prawne aspekty ochrony zwierząt
Fundacja kościelna w systemie prawa kanonicznego i polskiego
Najwyższa izba kontroli. pozycja ustrojowa. Kompetencje i praktyka.
Udzielanie zamówień publicznych przy zastosowaniu prawa polskiego i europejskiego
Gmina Chłopice w latach 2002-2013
Prawne uwarunkowania użytkowania Internetu w działalności gospodarczej
Inwestycje komunalne na przykłądzie XYZ
Organizacja i funkcjonowanie Sądów Powszechnych w okresie Polski Ludowej.
Instytucja Rady Stanu w polskich rozwiązaniach ustrojowych w XIX i XX wieku.
Imprezy masowe. Prawa i obowiązki policji.
Ustrój państwa polskiego w świetle Konstytucji marcowej
Biuletyn informacji publicznej urzędu miasta xyz jako narzędzie do zarządzania narastającym zasobem
Rola i zadania Policji jako podmiotu w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
Organizacja i zadania administracji jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu kryzysowym.
Zarządzanie w sytuacji kryzysowej na terenie gminy Jordanów
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krotoszyn
Główne determinanty oraz perspektywy rozwoju e-usług administracji publicznej w Polsce
NIK jako organ kontroli w systemie administracji publicznej
Zewnętrzne i wewnętrzne oględziny zwłok.

Zadania policji w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego na podstawie powiatu słupeckiego.
Funkcjonowanie urzędu pracy w świetle opinii młodych bezrobotnych na przykładzie powiatu Szydłowiec

Aspekty prawne i wytyczne użycia broni,
środków przymusu bezpośredniego podczas
wojskowych misji poza granicami kraju na
przykładzie PKW w Afganistanie.
Zadania administracji publicznej w zakresie
działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Rola i zadania policji w stanach nadzwyczajnych rozwiązania obowiązujące w Polsce po 1990r.
Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
Organ administracji publicznej jako podmiot prowadzący postępowanie administracyjne
Oględziny zewnętrzne i wewnętrzne zwłok.
Sprawcy wypadków samochodowych w latach 2003-2013 (na przykładzie województwa małopolskiego)
Rola i zadania ochotniczych straży pożarnych w zapewnieniu bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym na
przykładzie ochotniczej straży pożarnej w powiecie myślenickim.
Zarządzanie rozwojem lokalnym w Gminie Budzów w latach 2006-2013.
Zintegrowany system odpadowo enrgetyczny w Regionie Południowo Zachodnim Województwa
Podkarpackiego.
Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Uprawnienia wydziału ruchu drogowego policji podczas pełnienia służby.
Służby specjalne w Polsce.
Rola i miejsce organizacji pozarządowych na rzecz bezpieczeństwa narodowego w Polsce.
Organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej
Handel ludźmi jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski.
Zarządzanie kryzysowe w powiecie leżajskim.
Organizacja, zadania i funkcjonowanie komendy powiatowej policji, na przykładzie KPP w XYZ.
Organizacja i funkcjonowanie policji na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w XYZ.
Rola Policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.
Referendum lokalne jako forma demokracji bezpośredniej.
Rola służby celenej w zarządzaniu kryzysowym w Polsce.
Nadzór nad samorządem terytorialnym w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego
Rola organów administracji publicznej w zarzadzaniu kryzysowym.
Policja jako organ bezpieczeństwa i porządku publicznego z uwzględnieniem funkcji w terenie.
Polskie organy decyzyjne uczestniczące w Integracji Europejskiej.
Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym.
System sądownictwa administracyjnego w Polsce.
Przekaz wiadomości do informacji publicznej.
Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych w Gminie XYZ.
Organizacja i funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego w mieście i gminie XYZ.
Gospodarowanie zasobem nieruchomości gminy.
Formacje policyjne w Polsce.

Policja w administracyjnym systemie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przez jednostkę samorządu terytorialnego na
przykładzie XYZ.
Wpływ Agencji Ochrony na kształtowanie poziomu bezpieczeństwa publicznego.
Polskie wojskowe jednostki specjalne we współczesnych operacjach pokojowych.
System Ochrony Antyterrorystycznej w Polsce Na Przykładzie Działań Prewencyjnych Policji.
Dotacje celowe jako źródło dochodów jst. na przykładzie Gminy xyz w latach 2011-2014.
Rola i znaczenie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy na przykładzie gminy XYZ.
Władza wykonawcza według Konstytucji Marcowej.
Pozycja ustrojowa prezydenta w Polsce i w wybranych państwach.
Akty prawa miejscowego.
Wybór najkorzystniejszej oferty na zamówienie publiczne.
Rola i działanie Policji w zarządzaniu kryzysowym.
Status Radnego w Gminie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka służąca poprawie sytuacji życiowej mieszkańców gminy
XYZ
Funkcjonowanie praw człowieka w Unii Europejskiej i Polsce
Zarzadzanie kryzysowe na przykładzie powiatu XYZ.
Agencja osób i mienia na przykładzie Agencji Ochrony Solid Security.
Struktura sadownictwa w Polsce.
Zagrożenia demograficzne w Europie w XXI wieku.
Jednostki specjalne jako element sił zbrojnych.
Procedury użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez policjantów
Działalność Powiatu Pruszków w zakresie edukacji w latach 2006-2010.
Pozycja prawna fundacji oraz faktyczna na przykładach fundacji Anny Dymnej 'Mimo wszystko' i fundacji Ewy
Błaszczyk 'A kogo?'
Parlament Europejski w Unii Europejskiej
Pozycja i znaczenie Senatu w polskim ustawodawstwie.
Wpływ rozwiązań prawnych na sprawność działania sądów powszechnych w Polsce.
Działalność kulturalna powiatu na przykładzie młodzieżowego domu kultury XYZ w XYZ.
Niepaństwowe formacje zbrojne we współczesnych konfliktach.
Samorząd terytorialny w Republice Francuskiej.

Korupcja w polskich instytucjach państwowych i samorządowych jako zjawisko przestępczości
zorganizowanej.
Rola i znaczenie Euroregionów w Europie na przykładzie Euroregionu Karpackiego, Nysa, Niemen.
Zarządzanie kryzysowe w powiecie.
Wyzwania straży granicznej na granicy wschodniej po wejściu Polski do strefy Schengen.
Organizacja strumienia odpadów w gminach.
Zabezpieczenie sportowych imprez masowych w Polsce.
Zróżnicowanie struktur organizacyjnych w urzędach marszałkowskich.
Zastosowanie procedur celnych w obrocie towarowym z zagranicą.
Funkcjonownie Urzędu Gminy na przykładzie gminy X.
Instytucja pełnomocnictwa w prawie polskim.
Bezpieczeństwo energetyczne Polski na przykładzie elektrowni atomowej.
Dokumentacja w sprawach pracowniczych.
Rola, funkcje i zadania wojsk inżynieryjnych w wybranych obszarach zarządzania kryzysowego
Podatki od gruntów rolnych i leśnych w Powiecie Szamotulskim.
Akt zgonu jako jeden z aktów stanu cywilnego
Wójt w strukturze samorządu terytorialnego
Zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego.
Straż Graniczna w systemie zarządzania kryzysowego.
Polityka rachunkowości i jej wpływ na działalność jednostki gospodarczej.
Migracja ludności a stan bezpieczeństwa w Unii Europejskiej.
Polska administracja celna.
Sytem pomocy społecznej w Polsce.
Administracja Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1919-1939
Zadania własne i zlecone gminy na przykładzie gminy XYZ.

Udostępnianie informacji publicznej.
Analiza systemu gospodarki odpadami w gminie XYZ.
Zawarcie małżeństwa w formie świeckiej.
Model władzy sądowniczej w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r.
Podsystem militarny jako element struktur obronnych państwa
Polityka bezpieczeństwa Polski wobec zagrożeń terroryzmem w lotnictwie cywilnym
Rola policji w zwalczaniu chuligaństwa stadionowego
Uprawnienia stron postępowania administracyjnego.
Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym.
Charakterystyka wybranych form działania administracji publicznej o charakterze dwustronnym
Sądownictwo administracyjne w XIX i XX wieku.
Gmina w strukturze samorządu terytorialnego.
Świadczenia rodzinne w Polsce.
Port lotniczy w aspekcie bezpieczenstwa i obsługi pasażerów.
Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolnej lub leśnej
Ograniczenie władzy rodzicielskiej
Dostęp do informacji publicznej
Karnoprawna analiza ustawy o odpadach
Krajowy system ratowniczo - gaśniczy w ratownictwie w Polsce
Kontrola w administracji
Modele służby cywilnej i ich polskie zastosowanie
Działalność gospodarcza w Polsce.
Postępowanie kontrolne
Podstawowe zasady Prawa wyborczego w III RP
Handel małoletnimi jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa.
Organizacja i funkcjonowanie urzędu gminy (na przykładzie urzędu gminy X)
Listy zastawne i obrót nimi
Obligacje z prawem przyznania prawa do udziału w zysku
Działania samorządu terytorialnego na rzecz osób niepełnosprawnych na przykładzie miasta Krakowa.
Zadania gminy z zakresu pomocy społecznej - zasiłki okresowe na przykładzie gminy X
Województwo jako jednostka samorządu terytorialnego na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
Identyfikacja aktualnego profilu gminy na przykładzie gminy XYZ
Prawo użytkowania wieczystego.
Organizacja i funkcjonowanie Urzędów Skarbowych na przykładzie I Urzędu Skarbowego w XYZ
Działalność Policji w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego na przykładzie powiatu gorlickiego
Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów i organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego
Policja Państwowa w latach 1919-1939.
Straż Pożarna w systemie ochrony bezpieczeństwa publicznego
Struktura sądów powszechnych w Polsce.
Służba Celna w Polsce.
Ochrona osób i mienia
Rola polskich służb specjalnych w zwalczaniu terroryzmu i zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia
zamachu lub ataku terrorystycznego
Akty prawa miejscowego
Prezydenckie prawo łaski
Kontrola granic jako element systemu ochrony granicy państwowej w Polsce
Formy stadialne popełnienia czynu zabronionego.
Analiza organów administracji niezespolonej na przykładzie Urzędu Skarbowego.
Jednostka centralna GROM i jej znaczenie w systemie bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej.
Bezpieczeństwo publiczne strefy miasta przygranicznego.

Metoda Common Assessment Framework jako metoda doskonalenia administracji publicznej.
Wzruszenie prawomocnych orzeczeń sądu administracyjnego
Zarządzanie jakością w administracji publicznej. Sposoby doskonalenia jej funkcjonowania
Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim
Działalność organizacji pozarządowych w Polsce na przykładzie Gminy K
Policja a prawa człowieka
System polskiego więziennictwa. Struktura i funkcjonowanie.
Działania Policji w celu poprawienia poziomu bezpieczeństwa w gminie XYZ
Rola i działanie Policji w zarządzaniu kryzysowym.
Rola Policji w procesie karnym
Ustrój władzy wykonawczej w Polsce.
Przepisy prawa miejscowego w świetle źródeł prawa
Wybory do rad powiatu w Lublinie w 2006 i 2010 roku
Udział wojska polskiego w konflikcie w Afganistanie
Funkcjonowanie powszechnego obowiązku obronnego w Polsce
Rola administracji publicznej w okresie stanu nadzwyczajnego w państwie
Kontrola i nadzór w administracji publicznej na przykładzie gminy Wołomin.
Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego oraz ich udział w wypadkach drogowych
Wypadki drogowe na przykładzie powiatu sochaczewskiego.
Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w samorządzie gminnym w usrojowym prawie
administracyjnym
Przygotowanie społeczności lokalnych do działania w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym na
przykładzie liceum XYZ.
Rola i zadania Policji podczas sytuacji kryzysowych
Technologie informatyczne w postępowaniu administracyjnym.
Współpraca Służby Celnej ze Strażą Graniczną oraz Policją
Policyjno-administracyjne ograniczenia działalności gospodarczej.
Funkcjonowanie Żandarmerii Wojskowej
Organy ochrony granicy Rzeczpospolitej Polski
Ocena sposobu zorganizowania i działania Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
Funkcjonowanie samorządu lokalnego w Polsce w sferze polityki społecznej na przykładzie Gminy Zielonki
Funkcjonowanie policji i jej organów
Pełnomocnictwo Procesowe.
Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym
Instytucja referendum jako klasyczna forma demokracji bezpośredniej.
Nadzór nad samorządem terytorialnym
Organizowanie i finansowanie kolejowych przewozów regionalnych
Zasady postępowania z wyrobami akcyzowymi w obrocie towarowym w Unii Europejskiej
Finansowanie placówek oświatowych na przykładzie gminy
Referenda lokalne
Uposażenie i inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
Portret pamięciowy sprawcy
Biegły w polskim procesie karnym
Prawne warunki rozpoczęcia działalności gospodarczej
Pojęcie prawne przedsiębiorcy
Organizacja i fukcjonowanie Policji w III RP na przykładzie komendy miejskiej XYZ
Przedsiębiorca w zakresie praktyk ograniczających konkurencję
Gospodarka komunalna na przykładzie gminy Przasnysz
Przedsiębiorca a działalność gospodarcza
Status prawny Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

NIK jako organ kontroli w systemie administracji publicznej
Klauzula wykonalności jako przesłanka egzekucji sądowej
Gospodarka odpadów w świetle nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w przykładowej
gminie.
Funkcje i zadania ABW w zabezpieczaniu porządku konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej
Przepisy Prawa Pracy w zakresie zakazu konkurencji
Zarząd województwa lubelskiego
Rola straży granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa granic
Samorząd gminny na podstawie Rady Miejskiej w Ciechanowie
Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa w powiecie kieleckim - badania
Status prawny monokratycznego organu wykonawczego gminy - wójt, burmistrz, prezydent
Kontrola w administracji publicznej.
Gmina jako samodzielna jednostka samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Wejherowo.
Rola i miejsce Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego.
Administracyjnoprawna regulacja stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez
funkcjonariuszy publicznych
Instrumenty gospodarowania odpadami na przykładzie Zakładu Utylizacji Odpadami Komunalnymi w XYZ.
Teoretyczne i praktyczne problemy korupcji
Status pracownika samorządowego
Policja w administracyjnym systemie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
Sposoby nawiązania i rozwiązania stosunku pracy

Status wójta
Status prawny wójta, burmistrza prezydenta miasta
Decyzje w procesie nadzoru budowlanego
Udział sił zbrojnych RP w stabilizacji sytuacji Afganistanu

Podległość służbowa pracowników administracji publicznej
Rola ABW w bezpieczeństwie państwa
Koncesja jako jedna z form reglamentacji działalności gospodarczej.
Zadania i formy działania Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
miasta Poznania
Bezpieczeństwo publiczne i praca Policji w ocenie społecznej mieszkańców Konina
Spory i odpowiedzialność prawna dotycząca bezpieczeństwa imprez masowych
Służebność przesyłu w polskim prawie cywilnym
Zadania samorządu gminnego i funkcjonowanie jego władz w gminie Łomianki
Gmina - podstawowa jednostka w samorządzie terytorialnym.
Działalność polskiej policji w sytuacjach kryzysowych
Handel ludźmi a bezpieczeństwo kobiet w krajach Unii Europejskiej
Zadania Policji w realizacji ustawy prawo o zgromadzeniach.
Uwarunkowania, zakres i zapobieganie wykroczeniom młodzieży w wieku 17-19 lat w mieście Białystok
Rola i zadania wydziału ruchu drogowego policji w zwiększaniu bezpieczeństwa na drogach
Reguły przekraczania granic RP
Kontrola graniczna osób jako element systemu ochrony granicy państwowej Polski
Gospodarowanie nieruchomościami samorządowymi
Ocena sytuacji finansowej jednostki gospodarczej poprzez przeprowadzenie analizy finansowej na
przykładzie Caritas Archidiecezji Krakowskiej w latach 2008 – 2010.
Kompetencje prawne gminy.
Finansowanie jednostki budżetowej na przykładzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.
Statut jako podstawa prawna działania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.
Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji.
Bezpieczeństwo Narodowe Rzeczypospolitej Polski
Podpis elektroniczny i jego wykorzystanie w instytucjach finansowych na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
Postępowanie nakazowe w polskiej procedurze karnej
Skarga konstytucyjna w polskim porządku prawnym
Hierarchia aktów prawnych według Rozdziału III Konstytucji RP z 1997 r.
Proces ustawodawczy w polskiej praktyce ustrojowej. Od inicjatywy ustawodawczej do uchwalenia ustawy.
Gospodarowanie mieniem komunalnym na przykładzie gminy XZY.
Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu krapkowickiego.
Analiza jakości usług na przykładzie Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego na tle standardów prawa międzynarodowego
Rola organizacji pozarządowych i ich wpływ na budowę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po roku
1989
Działalność organizacji pozarządowych na rzecz bezpieczeństwa państwa.
Dowody w procesie karnym
Lokalna polityka gospodarcza na przykładzie miasta i gminy XYZ
Nadzór nad samorządem terytorialnym w prawie polskim
Samorząd gminy w XYZ w ujęciu ewolucyjnym
Urząd Miasta i Urząd Gminy - administracja czy biznes?
Zasada samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego
Bezpieczeństwo Unii Europejskiej po zniesieniu granic wewnetrznych w strefie Schengen
Policja w stanach nadzwyczjanych
Rola Policji i Straży Granicznej w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym
Rola i zadania Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Rozstrzyganie sprawy administracyjnej w formie decyzji.
Ochrona mniejszości narodowych w OBWE

Zapewnienie bezpieczeństwa organom i urzędom administracji rządowej w Polsce na przykładzie Biura
Ochrony Rządu
Pojęcie jednostki samorządu terytorialnego.
Rola i zadania Samorządu Terytorialnego na podstawie Gminy XYZ
Administracja publiczna w Polsce i Unii Europejskiej
Organizacja i zadania rzemiosła w Polsce
Ochrona pracy kobiet w ciąży
Postępowanie ratownicze w przypadku porodu pozaszpitalnego
Przestępczość zorganizowana w Polsce oraz metody jej zapobiegania i zwalczania.
Prywatyzacja Poczty Polskiej
Samorząd wojewódzki w Polsce
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa
Organizacja i funkcjonowanie władzy sądowniczej w Polsce
Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego
Akt administracyjny jako forma działania administracji
Funkcja strategiczna samorządu terytorialnego na przykładzie Urzędu Miasta w XYZ.
Administrowanie gospodarką komunalną.
Prawo pomocy w postępowaniu sądowo administracyjnym
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadania z zakresu polityki społecznej
Wypalenie zawodowe policjantów na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w XYZ
Starostwo i samorząd powiatowy w Polsce
Zasady ustrojowe Konstytucji Marcowej
Pozycja prawna prezydenta - studium wybranych przypadków
Trójpodział władzy a system hamulców ustrojowych.
Pozycja ustrojowa premiera
Formacja Policji w Polsce
Sądownictwo konstytucyjne w Polsce.
Pozycja ustrojowa Marszałka Sejmu RP.
Pozycja ustrojowa Senatu RP.
Spadek w polskim prawie cywilnym.
Decyzja i postanowienie w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Nadzwyczajne tryby postępowania w Kodeksie postępowania administracyjnego
Reforma Unii Europejskiej wprowadzona Traktatem Lizbońskim
Postępowanie administracyjne w sprawie usuwania drzew i krzewów
Zawieszenie postępowania administracyjnego
Działalność inwestycyjna w zarządzaniu gmina na przykładzie gminy XXX.
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie
Zarządzanie kryzysowe w gminie XYZ w latach 2007-2012
ONZ - jej działalność związana ze współpracą cywilno-wojskową
Samorząd i organizacje pozarządowe w lokalnej polityce społecznej na przykładzie gminy XYZ w latach 20042009
Analiza finansowa spółki XYZ S.A. na podstawie sprawozdań finansowych.
Wybrane funkcje konsula zawodowego
Bezpieczeństwo imprez masowych o charakterze sportowym w Bydgoszczy
Funkcjonowanie i organizacja policji na przykładzie Komisariatu Policji XYZ- wybrane problemy
Wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu
administracyjnym
Dowody osobiste i paszporty jako dokumenty stwierdzające tożsamość obywateli polskich
Instytucja marszałka województwa mazowieckiego
Infrastruktura Gminy XYZ

Polityka Edukacyjna jednostek samorządu terytorialnego
Współpraca służb celnych ze strażą graniczną.
Zadania Sił Zbrojnych RP w tworzeniu Bezpieczeństwa Narodowego.
Działalność inwestycyjna samorządu lokalnego na przykładzie gminy XYZ w latach 2006-2011
Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych realizowanych w Polsce
Administracja cywilna polskiego państwa podziemnego
Analiza projektow organizacyjnych
Problemy zapewenienia bezpieczenstwa publicznego przy organizacji imprez masowych
Prezydent RP, jako zwierzchnik sił zbrojnych.
Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na przykładzie GOPS w mieście XYZ
Funkcjonowanie i działalność samorządu lokalnego w świetle ustawy o samorządzie gminnym oraz
Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego
Zbywanie wierzytelności agencji rynku rolnego
Wojewoda jako przedstawiciel Rządu
Centralwings -Polski Przewoźnik Niskobudżetowy.
Status szkół wyższych w Polsce
Pozycja prawno-ustrojowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
System polityczny Białorusi
Zarządzanie kryzysowe jako zadania administracji wojewódzkiej
Ordynacja wyborcza w Polsce
Ustrój polityczny Białorusi
System zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatu (na przykładzie Starostwa XYZ)
Zakład ubezpieczeń społecznych jako instytucja ubezpieczeniowa i śwadczeniowa.
Jednostka antyterrorystyczna w systemie ochrony prawa.
Zasady i tryb wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

System wyborczy RP
Status prawny urzędnika w pionie cywilnym w policji
Służba cywilna w Polsce.

Referendum jako podstawowa forma demokracji.
Pion cywilny w Policji.
Ocena płynności kadr w jednostce budżetowej.
Kompetencje prawotwórcze organów administracji publicznej.
Obowiązki pracownika w świetle przepisów prawa pracy
Instytucje demokracji bezpośredniej w Polsce.
Ryzyko kredytowe a funkcjonowanie polskiego systemu bankowego
Działalność gospodarcza na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Problemy związane ze stosowaniem zwolnień z podatku od nieruchomości.
Rola i zadania Straży Granicznej RP w ramach strefy Schengen
Rola usług pocztowych w procesie doskonalenia administracji publicznej
Jednostki antyterrorystyczne w policji
Organizacja pożytku publicznego jako forma aktywności społecznej na przykładzie stowarzyszenia XYZ
Organizacja i zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy.
Metoda CAF jako narzędzie doskonalenia administracji publicznej
Gminne jednostki pomocnicze w strukturze gminy na przykładzie XYZ
Egzekucja i postępowanie egzekucyjne komornika sądowego (na przykładzie komornika przy Sądzie
Rejonowym w XYZ).
Działalność policji a bezpieczeństwo państwa
Powiat jako jednostka terytorialna w III Rzeczypospolitej Polskiej.
Rada ministrów w konstytucji RP
Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym na przykładzie gminy XYZ.
Samorządowe kolegia odwoławcze - organizacja i zakres działania
Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy XYZ
Klauzula wykonalno�ci jako przes�anka egzekucji s�dowej
Prywatne firmy wojskowe na przykładzie konfliktu irackiego
Uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy
Konstytucyjny obowiązek władz publicznych ochrony macierzyństwa
Burmistrz jako organ wykonawczy gminy na przykładzie gminy XXX
Odpowiedzialność parlamentarna Rządu III RP
Zadania oraz rola samorządu terytorialnego w realizacji polityki mieszkaniowej na przykładzie gminy miasta
Koszalin w latach 2007-2011
Kara Pozbawienia Wolności.
Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy XYZ
Wybrane problemy wykonania kary pozbawienia wolności w systemie polskiego prawa karnego
Dzieciobójstwo jako typ uprzywilejowany przestępstwa zabójstwa w polskim prawie karnym.
Prawnomiędzynarodowe formy przeciwdziałania terroryzmowi lotniczemu.
Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania stowarzyszeń w Polsce
Wady i zalety decentralizacji w administracji publicznej.
Polityka prorodzinna.
Tryb wyłaniania Sejmu w II Rzeczypospolitej.
Świadczenia rodzinne.
Niedozwolone środki szkodzenia nieprzyjacielowi podczas konfliktu zbrojnego w świetle międzynarodowego
prawa humanitarnego
Systemy informatyczne w Służbie Celnej
Umowa zlecenia jako umowa cywilnoprawna
Organizowanie powrotów nielegalnych imigrantów drogą lotniczą z terytorium RP.
Rola służb porządku publicznego w Planie Przeciwdziałania Zagrożeniom terrorystycznym w RP.
Funkcjonowanie Trybunału Stanu w polskim systemie konstytucyjnym
Trybunał Konstytucyjny.

Rada ministrów jako organ centralnej administracji rządowej.
Charakter prawny Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - wybrane zagadnienia
Ochrona przeciwpowodziowa jako zadanie użyteczności publicznej na przykładzie XYZ
Korzyści i zagrożenia w perspektywie przystąpienia Polski do strefy Euro.
Inicjowanie rozwoju regionalnego w Państwach UE na przykładzie Włoch.
Prawa i wolności polityczne obywateli w Konstytucji PRL
Regionalne zróżnicowanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, gminy i miasta na
prawach powiatu - wartości ogółem i per capitaw latach 2007-2010
Policja w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego
Kształtowanie pozycji prezydenta w polskim systemie władzy
Pozycja polityczno-ustrojowa głowy państwa w systemie semiprezydenckim, parlamentarno-gabinetowym i
rządów zgromadzenia
Struktura władzy państwowej w Polsce po 1989 roku.
Pozycja polityczno - Ustrojowa prezydenta Stanów Zjednoczonych
Pozycja i funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego.
Główne instytucje polityczne współczesnych Niemiec
Stany w systemie federalnym USA
Główne instytucje polityczne Szwajcarii
Przemiany w funkcjonowaniu instytucji monarchii na przykładzie wybranych państw (Wielka Brytania, Dania,
Hiszpania, Szwecja)
Pozycja prezydenta w systemie politycznym Polski
Funkcjonowanie samorządu gminnego
System prezydencki Stanów Zjednoczonych i Republiki Francuskiej (analiza porównawcza).
Funkcjonowanie systemów politycznych Estonii, Litwy i Łotwy
Funkcje współczesnego państwa
Prawno - finansowe podstawy funkcjonowania samorządów terytorialnych w Polsce
Ocena sprawności działania i organizacja Rady Europy
Srawozdawczośc finansowa jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsię-biorstwa na przykładzie
Mostostalu XYZ
Zadania organów samorządu terytorialnego w zarządzaniu kryzysowym.
Syndyk masy upadłościowej jako organ postępowania upadłościowego.
Historia idei i integracji europejskiej
Koszty postępowania cywilnego
Prokuratura w postępowaniu administracyjnym.
Organizacja i zasada działania Senatu.
Zapewnienie bezpieczeństwa na imprezach masowych.
Zagospodarowanie przestrzenne gminy.
Współpraca krajów UE w zakresie spraw karnych.
Organizacja i ustrój gminy samorządowej w Polsce.
Zawarcie ugody administracyjnej.
System budżetowy jednostek samorządu terytorialnego.
Historia Senatu w ustroju Polski.
Senat jako izba wyższa polskiego Parlamentu.
Samorząd województwa.
Zadania i uprawnienia rady gminy na przykładzie XYZ.
Funkcjonowanie polskiej służby celnej.
Pozwolenie na budowę w świetle prawa budowlanego.
Realizacja zadań przez organy samorządu terytorialnego.
Organizacja i zasady funkcjonowania Sejmu RP.
Konstytucja z 17 marca1921 - zasady naczelne.

Gmina - podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.
Podejmowanie działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego.
Podstawowe prawne formy działania administracji publicznej.
Zadania i funkcjonowanie Policji w Polsce.
Prezydent w świetle Konstytucji Kwietniowej
Weryfikacja rozstrzygnięć nie ostatecznych.
Rola i funkcje Sądu Najwyższego w polskim wymiarze sprawiedliwości.
Funkcjonowanie Senatu w Polsce.
System konstytucyjny Republiki Włoskiej.
Terminy dla stron w postępowaniu administracyjnym.
Służba Celna. Współpraca Służby Celnej ze Strażą Graniczną i Policją.
Formy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej na przykładzie gminy XYZ.
Przestępstwo rozboju w kodeksie karnym.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Wojna morska w świetle prawa międzynarodowego.
Bezpieczeństwo masowych imprez sportowych w Polsce.
Kontrola administracji publicznej w świetle polskich uregulowań prawnych.
Jednostki oświatowe w strukturze organizacyjnej samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Sanok
Rada Ministrów jako organ centralnej administracji rządowej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z 2 kwietnia 1997 roku.
Problem finansowania zadań oświatowych na przykładzie Gminy XYZ.
Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi w świetle działalności powiatu XYZ.
Działalność Policji w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego na przykładzie powiatu skierniewickiego
Referendum lokalne
Racjonalność inwestycji środków publicznych w przedszkola samorządowe i prywatne.
Policyjne jednostki antyterrorystyczne w Polsce.
Szkolenia obronne w Policji.
Wpływ samorządu gminy na rozwój społeczno-gospodarczy na przykładzie miasta Jaworzna.
Dochody i wydatki budżetu samorządowego na przykładzie gminy X.
Wykorzystanie funduszy unijnych na finansowanie zadań miasta.
Organizacja i działanie cywilnych służb specjalnych w Polsce.
Charakterystyka służb specjalnych na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Finansowanie inwestycji komunalnych.
Teoretyczne podstawy gminnej polityki mieszkaniowej
Rada gminy.
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.
Ustrój powiatu.
Obowiązek alimentacyjny
Immunitet prokuratorski
Przestępstwo prania brudnych pieniędzy.
Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym.
Zakaz konkurencji jako przejaw ochrony interesu pracodawcy.
Geneza, pozycja ustrojowa i funkcje NIK.
Finansowanie jednostek budżetowych na przykładzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Warszawie
Gmina podstawowową jednostka samorządu terytorialnego
Zbrodnia katyńska w relacjach polsko-rosyjskich
Państwowa Straż Pożarna jako element Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego
Zastosowanie Internetu w zakresie działania organów władzy sądowniczej.
Prawne formy działania administracji publicznej

Przemyt towarów na polskich granicach
Elastyczne formy zatrudnienia na przykładzie job-sharingu
Organizacja i funkcjonowanie Straży Gminnej
Rola społecznych organizacji ratowniczych w systemie zarządzania kryzysowego.
Decyzja administracyjna jako forma załatwienia sprawy administracyjnej
Organizacja sądownictwa administracyjnego.
Zarządzanie granicami w strefie Schengen - wybrane aspekty.
Organizacja i funkcjonowanie Policji.
Funkcjonowanie wójta na przykładzie gminy XYZ
Historia samorządu terytorialnego przed II Wojną Światową
Treść i zasięg korupcji we współczesnej administracji publicznej.
Człowiek w organizacji rynkowej
Obowiązki pracodawcy oraz uprawnienia pracownika związane z macierzyństwem.
Funkcjonowanie i organizacja administracji publicznej.
Organy stanowiące w polskim samorządzie terytorialnym
Zarządzanie finansami samorządu gminy na podstawie gminy XYZ
Budżet Gminy XYZ -instrument rozwoju lokalnego
Urlopy pracownicze
Ochrona przeciwpowodziowa jako zadanie samorządu terytorialnego
Prawne aspekty wywłaszczenia nieruchomości pod budowę dróg publicznych.
Władza sądownicza w Polsce
Wójt, burmistrz, prezydent miasta jako organ wykonawczy gminy
Funkcjonowanie Rady Ministrów w Polsce
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce
Przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki
Przestępczość zorganizowana we współczesnym świecie
Samorząd terytorialny 1918-1939.
Stan bezpieczeństwa EURO 2012
Analiza zarządzania Systemem Bezpieczeństwa Informacji
Posiadanie jako instytucja prawa rzeczowego
Ekonomiczne, rynkowe i prawne aspekty funkcjonowania banku w obszarze bankowości elektronicznej.
Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania zakupu lokalu mieszkalnego.
Dualizm władzy wykonawczej w Polsce
Subwencja jako źródło dochodów gminy na przykładzie gminy XYZ.
Pozycja ustrojowa wójta w administracji samorządowej na przykładzie gminy XYZ.
Działalność gminy jako podmiotu samorządowego w zakresie ochrony środowiska. Na przykładzie gminy XYZ.
Zakaz konkurencji w zakładzie pracy.
Prawa i obowiązki pracownika w prawie polskim.
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XXX.
Podatki jako źródło dochodów budżetu państwa.
Zarządzanie kryzysowe w jednostce gminnej w latach 2007-2011.
Udział mieszkańców w zarządzaniu gminą.
Ustawodawstwo w Polsce.
Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako zadanie administracji publicznej.
Pozycja prawna organu wykonawczego gminy.
Pozycja ustrojowa Prezydenta RP.
Działalność Związku Gmin Wiejskich RP.
Zawieszenie postępowania w procedurze sądowoadministracyjnej.
Miejsce i rola Samorządu Województwa Lubelskiego w Polityce Regionalnej.
Prawne formy działania administracji.

Zadania i organizacja gminy na przykładzie gminy XYZ.
Nadzór nad Samorządem Terytorialnym sprawowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Wyłączenie pracownika i organu w ogólnym postępowaniu administracyjnym.
Funkcje ustrojowe Sejmu RP.
Partnerstwo publiczno-prywatne na przykładzie powiatu XYZ.
Status prezydenta w konstytucjach II i III RP.
Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości w XYZ.
Funkcjonowanie rady gminy na przykładzie rady w XYZ.
Elektroniczne postępowanie administracyjne.
Działania administracyjne w zakresie bezpieczeństwa państwa.
Kurator Sądowy.
Polityka Informacyjna w administracji publicznej.
Funkcjonowanie i organizacja administracji publicznej
Organizacja i struktura administracji celnej w wybranych krajach UE.
Jakość w administracji publicznej
Podpis w administracji publicznej.
Prawno-organizacyjne aspekty zarządzania Gminą XYZ.
Nadzór nad samorządem terytorialnym.
Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.
Podmioty w postępowaniu administracyjnym.
Proces kształtowania bezpieczeństwa publicznego na przykładzie funkcjonowania organizacji Straży
Miejskiej.
Administracja w Auschwitz.
Nadzór i kontrola samorządów terytorialnych.
Zarządzanie kryzysowe w powiecie XYZ - organizacja i funkcjonowanie.
Europejski rzecznik praw obywatelskich.
Instytucja wyłączenia w postępowaniu administracyjnym.
Administracyjne podstawy funkcjonowania prywatnych podmiotów ochrony osób i mienia.
Współpraca miasta Sosnowiec z miastami partnerskimi.
Nadzór Regionalnej Izby Obrachunkowej nad samorządem terytorialnym.
Struktura i funkcje władzy sądowniczej w Polsce na podstawie opracowań naukowych, aktów prawnych,
stron internetowych.
Zadania i Organizacja Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Kontrola w administracji publicznej sprawowana przez NIK po 1997roku.
Gospodarka budżetowa samorządu powiatowego na przykładzie starostwa powiatowego w XYZ w latach
2004-2009.
Postępowanie egzekucyjne realizowane przez organy celne.
Porównanie składników wynagrodzeń wynikających z kodeksu pracy a składników wynagrodzeń ujętych w
ponad zakładowym układzie zbiorowym pracy
Feminizacja administracji publicznej a przestrzeganie praw kobiet.
Kontrola graniczna jako element systemu ochrony granicy państwowej.
Pozycja prawno-ustrojowa Prezydenta RP.
Ustrój powiatu
Doradztwo w administracji publicznej.
Udział podmiotów spoza systemów administracji publicznej w procedurze sporządzenia i uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zadania i formy działania Policji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego
Prezydent w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej
Elektroniczne usługi publiczne na przykładzie wybranego powiatu.
Funkcjonowanie organu wykonawczego gminy w Polsce po 1990 roku.

Sąd I Instancji w UE.
Postępowanie egzekucyjne w administracji dotyczące obowiązków o charakterze niepieniężnym.
Policja w administracyjnym systemie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Funkcjonalność decyzji administracji samorządowej w obszarze prawa budowlanego ( decyzja o warunkach
zabudowy).
Rada Ministrów w II Rzeczypospolitej.
Cywilna i demokratyczna kontrola nad siłami zbrojnymi.
Nadzór nad samorządem terytorialnym.
Kształtowanie się administracji państwa polskiego w latach 1999-2004
Instytucje Unii Europejskiej.
Najwyższa Izba Kontroli jako organ ochrony praworządności w Rzeczpospolitej Polskiej.
Pozycja ustrojowa i uprawnienia prezydenta Rzeczypospolitej Polski w świetle Konstytucji RP z dnia 2
kwietnia 1997 roku.
Zasady i funkcjonowanie instytucji państwowych i społecznych, wyspecjalizowanych w ochronie zdrowia i
życia na terenach górskich w Polsce.
Pojęcie jednostki samorządu terytorialnego.
Organizacja i funkcjonowanie władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Sądy powszechne w Polsce
Rola i zadania Trybunału Konstytucyjnego.
Instytucja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce.
Postępowanie ustawodawcze w Sejmie.
Kanclerski system rządów.
Niezawisłość sędziowska.
Sejm PRL i Rada Państwa w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Funkcjonowanie straży gminnych.
Funkcjonowanie komendy głównej policji.

Urząd prezydenta II Rzeczypospolitej.
Polska administracja celna.
Inwestycje drogowe i zarządzanie drogami na przykładzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Rola i zadania starosty powiatowego w strukturach samorządu terytorialnego.
Organizacja wewnętrzna sejmu.
Funkcjonowanie jednostek budżetowych oraz ich gospodarka finansowa.
Organizacja i tryb działania Rady Ministrów.
Agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa jako agencja płatnicza UE.
Zasady i tryb wyboru Prezydenta RP.
Pozycja, funkcje i kompetencje Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Administracja rządowa w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego.
Zagadnienia statusu administracyjno - prawnego Kościoła Katolickiego w Polsce w świetle Konkordatu.
Istota i funkcje zasady ogólnego postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.
Centralne organy administracji publicznej.
Kultura administracji w Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji.
Problem stabilności władzy wykonawczej w samorządzie gminnym.
Postępowanie dowodowe w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.
Organy administracji.
Organy władzy i administracji samorządowej na przykładzie gminy XYZ.
Ochrona praw człowieka w obszarze działań Amnesty International.
Kształtowanie się ustroju samorządu terytorialnego w Polsce w lata 1989-2005.
Struktury funkcjonalno-przestrzenne w świetle reformy administracyjnej państwa.
Ocena efektywności zadań inwestycyjnych w gminie na przykładzie miasta XYZ
Obieg informacji w urzędzie gminy
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na finansowanie zadań gminy
Kontrolno-nadzorcze funkcje regionalnych izb obrachunkowych na przykładzie gospodarki finansowej gminy
XYZ
Tendencje rozwojowe infrastruktury klucza publicznego
Postępowanie egzekucyjne w administracji
Funkcjonowanie samorządu wojewódzkiego
Najwyższa Izba Kontroli w myśl regulacji konstytucyjnych i ustawowych.
Przepisy prawne i administracyjne w zagospodarowaniu terenu - przemysł budowlany i ochrona środowiska
Wewnętrzna struktura organizacyjna sądów powszechnych
Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
Wybór i odwołanie wójta, burmistrza i prezydenta miasta
Administrowanie zakładem opieki zdrowotnej
Analiza przepływu informacji w aspekcie obsługi klientów w urzędzie gminy
Internet - narzędzie komunikowania w administracji publicznej
Reforma terytorialna organizacji kraju po roku 1989
Wspomaganie przedsiębiorczości jako zadanie administracji samorządowej
Rozbieżność ekonomiczna województw w Polsce
Samorząd terytorialny i jego działalność inwestycyjna na przykładzie miasta i gminy XYZ.
Współdziałanie samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce.
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi a osobowość prawna gminy.
Rola fundacji w finansowaniu zadań społecznych na przykładzie fundacji XYZ.
Kontrola wewnętrzna w jednostce gospodarczej.
Gospodarka odpadami komunalnymi
Ekonomiczne i prawne aspekty funkcjonowania zakładów pracy chronionej
Instytucja referendum na tle polskiego prawa konstytucyjnego

Zadania Gminy
Postępowanie dowodowe w procedurze administracyjnej.
Rada ministrów - powoływanie, struktura i działalność.
Referendum gminne.

`
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Prace dyplomowe
Tematy prac dyplomowych, które można realizować
Zagospodarowanie rekreacyjne wybranych Nadleśnictw/Parków krajobrazowych.
Systemy/organizacja ochrony przeciwpożarowej w wybranych Nadleśnictwach.
Szkody powodowane przez czynniki abiotyczne (wiatry, opady, temperatury i in.) w wybranych
Nadleśnictwach.
Szkody powodowane przez czynniki biotyczne (nicienie, roztocze, gryzonie, ptaki, zwierzyna itd.) na terenie
wybranego Nadleśnictwa.
Funkcjonowanie populacji sarny leśnej.
Morfometria zwierzyny.
Osteometria zwierzyny.
Ocena gospodarowania dzierżawcy/zarządcy obwodu.
Funkcjonowanie populacji ssaków łownych.
Szkody od zwierzyny w środowisku leśnym.
Pasożyty i choroby zwierząt leśnych.
Tematy zaproponowane przez dyplomantów.
Stan i alokacja biomasy nadziemnej w drzewostanach dębowych I klasy wieku.
Stan i alokacja biomasy nadziemnej w drzewostanach bukowych I klasy wieku.
Alokacja biomasy nadziemnej w młodych drzewostanach sosnowych Pinus sylvestris L.
Stan biomasy drzewostanów sosnowych (Pinus sylvetris L.) rosnących na siedliskach rekultywowanych.
Stan biomasy młodych drzewostanów dębu bezszypułkowego (Quercus petraea Matt.) rosnących w
przebudowywanych drzewostanach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.).

Sezonowa dynamika stanu biomasy runa w lesie grądowym.
Sezonowa dynamika stanu biomasy runa w lesie łęgowym.
Zmienność biomasy osobniczej leśnych roślin zielnych rosnących w zróżnicowanych warunkach Pracedyplomowe-11

Prace dyplomowe
Regulamin realizacji prac dyplomowych oraz przebiegu egzaminu dyplomowego
Regulamin realizacji prac dyplomowych oraz przebiegu egzaminu dyplomowego
Wgrywanie pracy dyplomowej na serwer
Instrukcja użytkowania systemu eStudent 2.0
Lista promotorów:
Terminarz wyboru promotorów:
Prezentacja dla studiów I stopnia:
Prezentacja dla studiów II stopnia:
Zasady dyplomowania i rekrutacji na II stopień w roku akad. 2017/18:
Wybór promotora pracy inżynierskiej
·Wybór promotora na I stopniu studiów następuje na semestrze poprzedzającym praktyki.
·Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale Inżynierii Zarządzania preferuje się prace inżynierskie
opracowywane przez zespoły studentów.
·Zespół powinien liczyć od 2 do 4 osób.
·Prace inżynierskie przyjmują postać projektów zespołowych. Temat powinien być osadzony w ramach
konkretnej instytucji i waloryzować wiedzę zdobytą w trakcie studiów pierwszego stopnia.
·Zespół przygotowuje jedno wspólne wydawnictwo, w którym określa się indywidualny wkład każdego
członka zespołu.
Wybór promotora pracy magisterskiej
·Zgodnie z Regulaminem realizacji prac dyplomowych wybór promotora pracy magisterskiej powinien być
ustalony nie później niż do końca semestru poprzedzającego ostatni semestr studiów.
·Zakres zainteresowań naukowych promotora oraz tematyka pracy dyplomowej powinny być zgodne z
kierunkiem i specjalnością na której studiuje dyplomant
·Student kontaktuje się z promotorem osobiście, uzgadnia zakres i temat pracy, a następnie zgłasza to do

administracji
Prace-dyplomowe-118

Prace dyplomowe

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - ZASADY USTALANIA TEMATÓW

1.
Podstawowe zasady dyplomowania Regulaminu studiów.
2.
Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony nie później niż dwa semestry przed planowanym
terminem zakończenia studiów.
3.
Instytuty Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki są zobowiązane do udostępnienia na swoich
stronach internetowych propozycji tematów prac dyplomowych przedstawionych przez każdego nauczyciela
akademickiego (minimum 2 tematy / na pracownika) oraz zgodnie z zasadą przyjętą w uchwale nr z dnia 11
lipca 2017r. że jednemu nauczycielowi akademickiemu na kierunkach technicznych przyznaje się nie więcej
niż 10 prac dyplomowych.
4.
Student ma prawo do zaproponowania własnego tematu pracy dyplomowej w ramach kończonego
kierunku studiów, uwzględniającego jego zainteresowania naukowe
i zawodowe.
5.
Student jest zobowiązany do złożenia w sekretariacie Instytutu swojego promotora wypełnionej Karty
pracy dyplomowej zgodnie z załącznikiem nr 1 (studia I stopnia) lub nr 2 (studia II stopnia) niniejszej
procedury, w terminie wyznaczonym przez Dziekanat.
6.
Karta pracy dyplomowej podpisana przez promotora oraz Dyrektora Instytutu (lub jego zastępcę) po
zatwierdzeniu przez Radę Instytutu przekazywana jest do Dziekanatu w terminie określonym przez
Regulamin studiów.
7.
Studenci, którzy nie dokonali wyboru tematu pracy i promotora w określonym terminie, na
polecenie Dziekana są przydzielani do wybranego pracownika przez Dyrektora Instytutu, kierującego daną
specjalnością.
8.
Tematy prac dyplomowych zatwierdza Rada Wydziału.
9.
W przypadku niejasności właściwy Prodziekan, przed Radą Wydziału akceptującą temat, może
zwrócić się do Instytutu o ewentualną korektę.
10. Korektę tematu pracy zatwierdza Dziekan Wydziału.
11. Podanie dotyczące korekty merytorycznej bądź zmiany tematu student, po zaopiniowaniu przez
promotora i Dyrektora Instytutu, składa w odpowiednim dziekanacie najpóźniej 3 miesiące przed ostatnim
dniem zajęć dydaktycznych ostatniego semestru studiów.
12. Zmiany dotyczące tematu lub promotora pracy dyplomowej zatwierdza Rada Wydziału.
13. Na początku roku akademickiego Dziekanat ogłasza harmonogram składania oraz obron prac
dyplomowych zgodnie z Regulaminem studiów.
Powższe zasady obowiązują od 22 lutego 2018 roku.
·Karta pracy dyplomowej - nr 1 (studia I stopnia)
·Karta pracy dyplomowej - nr 2 (studia II stopnia)
HARMONOGRAMY OBRON PRAC DYPLOMOWYCH
·Harmonogram obron prac dyplomowych w roku akademickim 2014/2015
·Harmonogram obron prac dyplomowych na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016
·Harmonogram obron prac dyplomowych w roku akademickim 2015/2016
·Harmonogram obron prac dyplomowych na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017
·Harmonogram obron prac dyplomowych w roku akademickim 2016/2017

·Harmonogram obron prac dyplomowych w roku akademickim 2016/2017 stacjonarne - aktualizacja
·Harmonogram obron prac dyplomowych w roku akademickim 2016/2017 - aktualizacja
·Harmonogram obron prac dyplomowych w roku akademickim 2017/2018 - stacjonarne -aktualizacja
·Harmonogram obron prac dyplomowych w roku akademickim 2017/2018 - niestacjonarne
·Harmonogram obron prac dyplomowych w roku akademickim 2018/2019 - stacjonarne
·Harmonogram obron prac dyplomowych w roku akademickim 2018/2019 - niestacjonarne
·Dodatkowy termin złożenia pracy dyplomowej i obrony pracy dyplomowej dla studentów I i II stopnia
(wszystkie kierunki): Informuję, że dodatkowy termin obrony pracy dyplomowej został ustalony na dzień
15.09.2014 r. Warunkiem przystąpienia do obrony jest oddanie pracy dyplomowej do Dziekanatu do dnia
3.09.2014 r.
PROCEDURA DYPLOMOWANIA
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
W podanym pliku znajdują się szczegółowe informację dotyczące zasad dopuszczenia oraz przebiegu obrony
pracy dyplomowej studentów.
Wykaz załączników do złożenia wraz z pracą dyplomową
Załączniki niezbędne do złożenia z pracą dyplomową
Oświadczenie studenta o samodzielnym opracowaniu pracyPrace-dyplomowe-156

Rozdział 10. Praca dyplomowa
§30
1. Pracę dyplomową objętą programem kształcenia studiów pierwszego stopnia
student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego co najmniej ze
stopniem naukowym doktora. Dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału może
upoważnić do kierowania pracą dyplomową pracownika Uczelni ze stopniem doktora,
nie będącego nauczycielem akademickim lub specjalistą spoza Uczelni.
2. Pracę dyplomową objętą programem kształcenia studiów drugiego stopnia student
wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego: profesora lub adiunkta ze
stopniem naukowym doktora habilitowanego. Dziekan po zasięgnięciu opinii rady
wydziału może upoważnić do kierowania pracą dyplomową pracownika Uczelni ze
stopniem doktora lub specjalistę spoza uczelni.
3. Temat i zakres pracy dyplomowej muszą być zgodne z efektami kształcenia określonymi dla danego
kierunku i poziomu kształcenia. Tematykę pracy dyplomowej może także zaproponować student.
4. Tematy oraz kierujących pracami dyplomowymi zatwierdza dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału
lub wydziałowej komisji dydaktycznej.
5. Temat pracy dyplomowej musi być ustalony przed rozpoczęciem semestru dyplomowego.
6. Kierujący pracą może wnioskować do dziekana o zatwierdzenie dodatkowej osoby - opiekuna pracy
dyplomowej, w tym niespełniającej wymagań pkt. 1 i 2, współpracującej przy nadzorze nad przebiegiem
pracy.
7. Praca dyplomowa może być napisana w języku obcym.
§31
1. Praca dyplomowa może być wykonywana za zgodą dziekana poza Politechniką Łódzką, w tym w innej
uczelni polskiej lub zagranicznej, a także w ośrodku naukowym polskim lub zagranicznym.
2. Temat pracy dyplomowej wykonywanej poza Politechniką Łódzką zatwierdza dziekan po zasięgnięciu opinii
rady wydziału lub wydziałowej komisji dydaktycznej. Temat pracy dyplomowej może być ustalony również po

rozpoczęciu semestru dyplomowego.
§32
1. Student obowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do końca semestru kończącego studia,
zgodnie z harmonogramem roku akademickiego.
2. W razie dłuższej nieobecności kierującego pracą dyplomową, co mogłoby wpłynąć na opóźnienie terminu
złożenia pracy przez studenta, dziekan wyznacza osobę, która przejmie obowiązki kierowania pracą.
3. Jeżeli termin złożenia pracy dyplomowej nie został dotrzymany przez studenta z przyczyn od niego
niezależnych może on ubiegać się o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, jednakże nie dłużej niż
o trzy miesiące od terminu określonego w pkt. 1. Decyzję podejmuje dziekan po zasięgnięciu opinii
kierującego pracą.
4. Jeżeli student nie złożył pracy dyplomowej w wymaganym terminie, dziekan podejmuje decyzję o
rejestracji na kolejny semestr na zasadzie powtarzania lub o skreśleniu z listy studentów.
5. Przed powtarzaniem semestru dyplomowego dziekan zasięga opinii kierującego pracą dyplomową o
stanie jej zaawansowania, możliwości kontynuacji lub potrzebie zmiany tematu pracy.
§33
1. Praca dyplomowa podlega opiniowaniu i ocenie z zastosowaniem skali podanej w §17 pkt, 1.
2. Kierujący pracą dyplomową przygotowuje opinię i wystawia ocenę pracy. Recenzent przygotowuje
recenzję pracy dyplomowej i wystawia ocenę pracy.
3. Recenzenta wyznacza dziekan.
4. Recenzentem pracy dyplomowej może być profesor lub adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego.
5. Dziekan może upoważnić do recenzowania prac dyplomowych adiunkta ze stopniem naukowym doktora,
starszego wykładowcę ze stopniem doktora lub specjalistę spoza Uczelni. Nie dotyczy to przypadku,kiedy
kierownikiem pracy dyplomowej jest adiunkt ze stopniem naukowym doktora, starszy wykładowca ze
stopniem doktora lub specjalista spoza Uczelni.
6. W przypadku negatywnej pisemnej recenzji pracy dziekan powołuje drugiego recenzenta.
7. Ostateczna ocenę pracy dyplomowej ustala komisja egzaminu dyplomowego.
8. Praca dyplomowa wykonana poza Politechniką Łódzką podlega ocenie w Politechnice Łódzkiej.
Procedura antyplagiatowa prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej

W całej Politechnice Łódzkiej jest obowiązek sprawdzania prac dyplomowych w programie Antyplagiat.
Działania te reguluje „Procedura antyplagiatowa prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej”, która została
wprowadzona Zarządzeniem Nr 4/2015 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 16 lipca 2015 r. (pobierz pełny
tekst Zarządzenia)
Procedura antyplagiatowa prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej
Procedura antyplagiatowa prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej
§1
Niniejsza procedura określa zakresy i harmonogram czynności obowiązujących studentów i pracowników
Politechniki Łódzkiej w zakresie sprawdzania oryginalności pisemnych prac dyplomowych.
§2
1. Student przekazuje promotorowi do oceny i sprawdzenia kompletną pracę dyplomową w wersji
wydrukowanej oraz w wersji elektronicznej oraz składa oświadczenia będące załącznikiem nr 1, załącznikiem
nr 2 i załącznikiem nr 3 do niniejszej procedury.
2. Tryb przekazania pracy promotorowi, rodzaj nośnika i format danych pliku elektronicznej wersji pracy
dyplomowej określa kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia (Prodziekan ds. studenckich).
3. Promotor pracy dyplomowej jest zobowiązany, terminie 7 dni od dnia otrzymania pracy, do sprawdzenia
jej oryginalności z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego i przygotowania dokumentów, o których
mowa w § 3.
§3
1. Promotor pracy dyplomowej wprowadza plik elektronicznej wersji pracy dyplomowej do systemu
antyplagiatowego, generuje Raport Podobieństwa i analizuje go pod kątem występowania w pracy
nieuprawnionych zapożyczeń, a w szczególności ustala czy:
1) współczynnik podobieństwa 1 nie przekracza 50%;
2) współczynnik podobieństwa 2 nie przekracza 5%;
3) próbowano ukryć obecność nieuprawnionych zapożyczeń.

2. Na podstawie analizy Raportu Podobieństwa promotor pracy dyplomowej przygotowuje Protokół kontroli
oryginalności pracy wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do procedury.
3. Jeżeli z analizy Raportu Podobieństwa, według kryteriów wskazanych w ust. 1 wynika, że praca wymaga
dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń, wówczas promotor
generuje Rozszerzony Raport Podobieństwa.
4. W przypadku konieczności wygenerowania Rozszerzonego Raportu Podobieństwa(zgodnie z ust. 3)
promotor, na podstawie tego raportu przygotowuje Opinię dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej,
według wzoru określonego w załączniku nr 5 do procedury. Promotor ocenia czy praca nie zawiera
nieuprawnionych zapożyczeń (plagiat) lub czy zawarte w niej prawidłowo oznaczone zapożyczenia (cytaty)
nie budzą wątpliwości co do oryginalności pracy dyplomowej przygotowanej przez studenta. W szczególności
promotor pracy dyplomowej powinien zwrócić uwagę czy:
1) praca nie zawiera obszernych fragmentów tekstu (co najmniej 50 słów) zidentyfikowanych przez system
jako „podobne”;
2) nie występuje zbyt duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła;
3) nie zachodzi szczególna zbieżność tematyki badanej pracy z potencjalnymi źródłami zapożyczeń.
§4
Jeżeli, w wyniku przeprowadzenia analizy oryginalności, praca dyplomowa zostanie uznana przez promotora
za oryginalną, promotor pracy dyplomowej przekazuje do kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej
studia (Prodziekana ds. studenckich) złożone przez studenta oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 wraz
z przygotowanymi w procesie sprawdzania oryginalności pracy: Protokołem kontroli oryginalności pracy,
Raportem Podobieństwa, oraz jeżeli powstały, Rozszerzonym Raportem Podobieństwa i Opinią dotyczącą
oryginalności pracy dyplomowej.
§5
1. Jeżeli analiza oryginalności pracy dyplomowej wskazuje, że praca nie jest oryginalna, promotor:
1) powiadamia pisemnie kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia (Prodziekana ds.
studenckich) o podejrzeniu popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa
istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu;
2) przekazuje kierownikowi jednostki organizacyjnej prowadzącej studia (Prodziekanowi ds. studenckich)
złożone przez studenta oświadczenia, których mowa w § 2 ust. 1 wraz przygotowanymi w procesie
sprawdzania oryginalności pracy:Protokołem kontroli oryginalności pracy, Raportem Podobieństwa,
Rozszerzonym Raportem Podobieństwa i Opinią dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia (Prodziekan ds. studenckich) niezwłocznie
powiadamia Rektora Politechniki Łódzkiej o stwierdzeniu nieoryginalności pracy dyplomowej i naruszeniu
przepisów obowiązujących w Uczelni.
3. Rektor poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego zgodnie z art. 214 ust. 4 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego
trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. Nr 236, poz. 1707).
Normy dotyczące przygotowania publikacji
Praca dyplomowa powinna być pisana zgodnie z obowiązującymi normami, odnoszącymi się do układu
treści, typografii czy budowy poszczególnych elementów pracy. Czy jednak stosowanie się do norm jest
obligatoryjne? Nie, bowiem od 1 stycznia 2003 roku Ustawa o normalizacji zniosła obligatoryjność norm i
stosowanie Polskich Norm zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy jest już całkowicie dobrowolne. Ale wobec
zróżnicowanych zasad dotyczących pisania prac dyplomowych, które można znaleźć w źródłach drukowanych
i internetowych, norma jest po prostu jednym z bardziej wiarygodnych punktów odniesienia.Pracedyplomowe-4

Informacje przydatne do składania prac dyplomowych:
·Zanim zostanie złożona praca autor wpisuje do systemu APD (archiwum prac dyplomowych, dostęp przy
użyciu pesela i hasła USOSWeb-owego; jeśli ktoś go nie ma lub zapomniał, to dziekanat generuje nowe).
tytuł pracy w języku angielskim oraz streszczenie pracy i słowa kluczowe, a następnie wysyła plik z pracą.
·Po zaakceptowaniu danych przez promotora, autor pracy będzie mógł z systemu APD wygenerować 3
dokumenty:
*Wniosek o powołanie Komisji Egzaminacyjnej,
*Oświadczenie,
*Kartę pracy.
·Dokumenty te należy wydrukować, uzupełnić, zebrać podpisy promotorów w odpowiednich miejscach i
dostarczyć do Dziekanatu Promotor zatwierdza te dane.
·Instrukcje (dla wszystkich zainteresowanych
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów pracę dyplomową należy złożyć do
ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim, a w przypadku studiów inżynierskich – do
ostatniego dnia zajęć w ostatnim semestrze studiów.
Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej - POBIERZ
Wzór drugiej strony pracy dyplomowej - POBIERZ
Wyciąg z regulaminu studiów - POBIERZ
Składając pracę dyplomową należy złożyć w dziekanacie:
1.zdjęcia do dyplomu 4 szt. format 45x65 mm (w przypadku dyplomu w języku angielskim dodatkowo 1 szt.
zdjęcia)
2.potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom (60 zł na indywidualny nr konta w systemie USOSweb),
3.życiorys zawodowy - osiągnięcia indywidualne uzyskane w trakcie studiów w UKSW (także w wersji
angielskiej!) - POBIERZ
4.wniosek o wydanie odpisu suplementu do dyplomu w j. angielskim - POBIERZ
5.wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielsim (dla osób chcących dyplom w języku angielskim
dodatkowa opłata za odpis dyplomu w języku angielskim 40 zł na konto indywidualne znajdujące się w
systemie USOSweb. - POBIERZ
6.oświadczenia Absolwenta -POBIERZ
7.karta obiegowa studenta - dokument do pobrania w Dziekanacie
8.przy okazji składania w Biurze Karier podpisu na obiegówce weź ze sobą wygenerowany formularz zgody
na udział w badaniu dot. monitorowania karier zawodowych z USOSweb-a (zakładka "Moduły dodatkowe")
UWAGA: Komplet wypełnionych i podpisanych dokumenty należy złożyć w Dziekanacie razem z 3
egzemplarzami pracy dyplomowej - druk dwustronny, oprawa miękka.
Dziekanat nie przymuje niekompletnych dokumentów.
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Prace inżynierskie - wymagania szczegółowe - POBIERZ
Formularz prośby o udostępnienie danych niezbędnych do napisania pracy - POBIERZ
BIOLOGIA
Praca licencjacka - POBIERZ
Praca magisterska - POBIERZ
·Informacje dla studentów
·Aplikacja mobilna iUKSW
·Opiekunowie lat
·Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością

·Druki do pobrania
·Prace dyplomowe
oTematy prac dyplomowych
oEgzaminy inżynierskie / licencjackie / magisterskie
oTezy na egzamin - Biologia
oTezy na egzamin - Inżynieria Środowiska
oPraktyczny przewodnik antyplagiatwy
·Harmonogram UKSW
·Koła Naukowe
·Konsultacje wykładowców
·Materiały do zajęć
oBiologia
oInżynieria środowiska
·ECTS
·Efekty kształcenia
·Studia z przeniesienia
·Opłaty
·Uchwała i wzór umowy - odpłatność za usługii edukacyjne
·Program studiów
·Plany zajęć
·Sesja egzaminacyjna
·Praktyki studenckie
·Programy mobilności krajowej - MOST
·Program Erasmus +
·Biopotencjał
·Regulaminy
·Prawa i obowiązki studenta
·Samorząd Studencki
·Wyniki ankiet studenckich
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
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Prace dyplomowe
Wymogi formalne i redakcyjne dotyczące prac dyplomowych – licencjackich i magisterskich
Nazwy zgodnie z aktualnym regulaminem studiów:
praca licencjacka (studia pierwszego stopnia)
praca magisterska (studia drugiego stopnia)
I. Uwagi ogólne
Temat pracy powinien być związany z zakresem przedmiotowym kierunku studiów i/lub specjalności.
Student konsultuje z promotorem sformułowanie tematu. Tematy prac zatwierdza Kierownik Katedry
(Zakładu) najpóźniej do dnia 31 października.
do pobrania wzór podania o zatwierdzenie tematu
W strukturze pracy, w rozdziale dotyczącym zagadnień metodologicznych powinien znaleźć się opis
zastosowanych w pracy procedur badawczych. Należy przedstawić przedmiot badań i cele pracy, wymienić
zastosowane w badaniach metody, techniki i narzędzia, sformułować problemy badawcze i hipotezy, opisać

organizację badań i scharakteryzować próbę badaną. Dopuszcza się zamieszczenie ww. treści we wstępie.
Rozdziały oraz każdą z części pracy (spis treści, bibliografię etc.) rozpoczynamy od nowej strony.
II. Układ pracy
Strona tytułowa
Spis treści
Wstęp
Tekst główny (minimum trzy rozdziały)
Zakończenie (wnioski)
Bibliografia
Spis tabel i rysunków
Aneks (opcjonalnie)
Oświadczenie
Stronę tytułową należy sporządzić wg wzoru:
do pobrania.
Spis treści to wykaz wszystkich części składowych pracy z numeracją stron.
Wstęp powinien być wprowadzeniem do zasadniczej problematyki. W tym miejscu należy dokonać
uzasadnienia tematu pracy (naukowe, społeczne, osobiste), przedstawić cel (cele) pracy oraz zwięzłą
informację o treści poszczególnych rozdziałów. Warto wskazać potencjalnych odbiorców pracy – osoby, które
praca może zainteresować.
Tekst główny, pisany w formie bezosobowej (np.: „badaniami objęto”), lub w pierwszej osobie,
(np. „przeprowadziłem analizę”) zawiera rozdziały i podrozdziały, których tytuły wynikają z logicznego
podziału treści pracy.
do pobrania wzór edytowania przypisów
Zakończenie to podsumowanie treści pracy. Należy umieścić w nim wnioski z badań jeśli nie zostały zawarte
w tekście głównym oraz postulaty autora dotyczące ewentualnych przyszłych badań lub zastosowania
uzyskanych wyników.
Bibliografię stanowiącą wykaz cytowanej i/lub przywoływanej literatury można podzielić w zależności
od rodzajów dokumentów i publikacji np.:
do pobrania
Aneks czyli dodatek składający się z załączników, może zawierać np. treści uzupełniające, dane, arkusze,
szablony, tabele, dokumenty, zdjęcia etc. Potrzebne jest poprzedzenie aneksu spisem treści.
Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy dołącza się jako ostatnią stronę każdego egzemplarza pracy,
bez umieszczania w spisie treści.
(wzór do pobrania)
III. Wytyczne redakcyjne
Czcionka – Times New Roman, Styl czcionki Normalny, Rozmiar 12
Odstępy między znakami: standardowe
Wyrównanie: do lewej i prawej, tytuły rozdziałów i śródtytuły – do lewej
Odstępy między wierszami: 1,5 wiersza
Marginesy: górny, dolny, prawy – 2,5 cm, lewy 3,5 cm
Numerowanie stron należy umieszczać w stopce, wyrównane do prawej. Strona tytułowa nie zawiera
numeru strony (numer ukryty).
IV. Polecana literatura z zakresu metodologii badań
Babbie Earl, Podstawy badań społecznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Brożek Anna, Wprowadzenie do metodologii dla studentów teorii muzyki i muzykologii, Warszawa,
Wydawnictwo Naukowe Semper, 2007.
Goriszowski Włodzimierz, Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych, Warszawa, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2006.
Łobocki Mieczysław, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2000.
Łukaszewski Marcin T., Jak napisać pracę dyplomową o muzyce. Poradnik dla studentów i doktorantów

kierunków muzycznych, Warszawa, Chopin University Press, 2016.
Maszke Albert W., Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, 2008.
Nowak Stefan, Metodologia badań społecznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
Pilch Tadeusz, Bauman Teresa, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa,
Wydawnictwo Akademickie Żak, 2011.
astka.
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PRACE DYPLOMOWE
ZASADY SKŁADANIA PRAC LICENCJACKICH
zasady konstruowania prac licencjackich
Wzór tytułowej strony i stron początkowych w pracy licencjackiej
Zarządzenie Rektora i Regulamin Antyplagiatowy
Ostateczny termin składania prac i innych wymaganych dokumentów 21 dni przed planowanym terminem
obrony.
Praca może zostać przyjęta tylko wtedy, gdy student spełnia poniższe wymagania i składa jednocześnie niżej
wymienione dokumenty:
·indeks i kartę okresowych osiągnięć (Indeks i karta okresowych osiągnięć zawiera wszystkie wpisy, w tym
ocenę za ostatni semestr seminarium dyplomowego)
·dokumenty poświadczające odbycie wymaganych praktyk
·wypełnioną kartę obiegową pobierz kartę obiegową
·pracę dyplomową w 2 egzemplarzach: 1 egz. zbindowany, 1 egz. w oprawie granatowej, twardej z napisem
„Praca licencjacka”
·praca dyplomowa jest napisana czcionką Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza
·podpisane dodatkowe (oprócz tych zawartych w pracy licencjackiej) oświadczenia pobierz dodatkowe
oświadczenia
·do pracy w twardej oprawie dołączona jest na płycie CD lub DVD cała praca licencjacka (zgodna z wersją
papierową, z pominięciem oświadczeń autora i promotora)) zapisana w formacie odt, doc lub docx wraz z
załącznikami
UWAGA:
Dołączane do pracy dyplomowej płyty powinny być zapakowane w kopertę papierową a nie opakowanie
plastikowe.
ZASADY SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
Wzór strony tytułowej w pracy dyplomowej na studiach podyplomowych
Praca może zostać przyjęta tylko wtedy, gdy słuchacz spełnia poniższe wymagania:
·dostarczy indeks zawierający wpisy ocen wszystkich wymaganych zaliczeń i egzaminów
·złoży pracę dyplomową w wersji papierowej, zbindowanej, w 1 egzemplarzu
·praca zawiera oświadczenie autora pracy pobierz oświadczenie
·zwróci książki do biblioteki
·ma uregulowane czesne za studia
·dostarczy dokumenty poświadczające odbycie wymaganych praktyk
WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO)
Student jest dopuszczony do egzaminu dyplomowego jeśli spełnia wszystkie następujące warunki:
·ma zdane egzaminy i uzyskał zaliczenia wszystkich przedmiotów wymaganych planem studiów
·ma zarejestrowane prawidłowo wszystkie oceny (tzn. oceny w indeksie i protokołach są zgodne),

·ma wpisaną do indeksu i na właściwej karcie ocenę za ostatni semestr seminarium dyplomowego
·ma uregulowane płatności (potwierdzone na Karcie Obiegowej)
·złoźył wszystkie wymagane dokumenty (patrz Zasady składania prac dyplomowych), w tym 4 identyczne
fotografie o podanych wymiarach (45 na 65 mm)
·ma zrobione rozliczenie całych studiów i policzoną średnią ze wszystkich uzyskanych ocenPrace-dyplomowe8

Prace dyplomowe i obrony
Prace dyplomowe i obrony
Prace licencjackie winny liczyć co najmniej 30 znormalizowanych stron i wskazywać na 20 pozycji
bibliograficznych a prace magisterskie odpowiednio 60 stron i 30 pozycji bibliograficznych.
Studenci przygotowujący i składający pracę licencjacką/magisterską proszeni są o zapoznanie się z
Zarządzeniem Rektora w sprawie wprowadzenia procedury antyplagiatowej.
1. Student przedstawia promotorowi tekst pracy dyplomowej (lic. lub mgr) w postaci pliku elektronicznego,
w formacie uzgodnionym z promotorem (ODT, DOC, DOCX lub PDF – w wersji edytowalnej) na nośniku CD
lub DVD (płyta podpisana: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy, nazwisko promotora, wydział, uczelnia)
wraz z oświadczeniami A i B.
2. Promotor posiadając ww. oświadczenia dopuszcza pracę do procedury antyplagiatowej, podpisując
stosowną zgodę (załącznik nr3), którą przekazuje studentowi.
3. Student składa tekst pracy dyplomowej na nośniku CD lub DVD w wersji dopuszczonej przez promotora do
oficjalnej procedury 21 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego (data zostanie podana) w
sekretariacie Instytutu.
2. Do pliku pracy student dołącza Oświadczenia A i B (załączniki 1 i 2) oraz zgodę promotora na dopuszczenie
pracy do procedury antyplagiatowej.
3. Tekst pracy zostaje poddany sprawdzeniu w elektronicznym systemie antyplagiatowym: plagiat.pl. Do

każdej sprawdzanej pracy generowany jest raport podobieństw.
6. Po analizie raportu promotor decyduje o dopuszczeniu pracy dyplomowej do dalszego etapu podpisując
stosowną opinię antyplagiatową (załącznik nr4).
7. Student po otrzymaniu od promotora opinii antyplagiatowej drukuje pracę i składa z odpowiednim
podaniem i wymaganymi dokumentami w sekretariacie Instytutu.
Wymagane dokumenty do obrony (po antyplagiacie):
Studia licencjackie
2 egzemplarze pracy licencjackiej - do Archiwum i dla Recenzenta
(egzemplarz do Archiwum oprawiony w oprawę miękką – tektura, grzbiet pracy z płótna ew. tworzywa
sztucznego, NIE bindowanie!!!) wraz z oświadczeniami, sformatowany według wzoru (załącznik na dole
strony), kwestię egzemplarza dla Promotora student ustala bezpośrednio z Promotorem;
- podpisana i opisana płyta CD (imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy, nazwisko promotora, wydział,
uczelnia); płytę należy umieścić wewnątrz pracy, na tylnej okładce, w doklejonej do niej kopercie - płyta
dostarczona podczas antyplagiatu!
- oświadczenie C (załącznik nr 5)
- podanie do dyrektora Instytutu, podpisane przez promotora
- wypełniony i podpisany kwestionariusz „Życiorys zawodowy” (z dołączonymi kopiami dokumentów
potwierdzających uzyskane osiągnięcia)
- 4 fotografie (format 45x65mm)
- dowód wpłaty (60 zł na indywidualny numer konta)
- indeks z zaliczeniem szóstego semestru + rozliczenie w bibliotekach
- zaświadczenie z MSJO potwierdzające znajomość języka nowożytnego na poziomie B2
Studia magisterskie
2 egzemplarze pracy magisterskiej - do Archiwum i dla Recenzenta
(egzemplarz do Archiwum oprawiony w oprawę miękką – tektura, grzbiet pracy z płótna ew. tworzywa
sztucznego, NIE bindowanie!!!) wraz z oświadczeniami, sformatowane według wzoru (załącznik na dole
strony), kwestię egzemplarza dla Promotora student ustala bezpośrednio z Promotorem;
- opis bibliograficzny pracy (umieszczony w pracy tuż po stronie tytułowej)
- podpisana i opisana płyta CD (imię i nazwisko, nr albumu, data egzaminu, tytuł pracy, nazwisko promotora,
wydział, uczelnia); płytę należy umieścić wewnątrz pracy, na okładce, w doklejonej do niej kopercie - płyta
dostarczona podczas antyplagiatu!
- oświadczenie C (załącznik nr 5)
- podanie do dyrektora Instytutu, podpisane przez promotora
- wypełniony i podpisany kwestionariusz „Życiorys zawodowy” (z dołączonymi kopiami dokumentów
potwierdzających uzyskane osiągnięcia)
- 4 fotografie (format 45x65mm)
- dowód wpłaty (60 zł na indywidualny numer konta)
- indeks z zaliczeniem czwartego semestru + rozliczenie w bibliotekach
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TWORZENIE PLANU PRACY DYPLOMOWEJ
Chcąc napisać dobrą pracę licencjacką bądź magisterską, należy jeszcze przed rozpoczęciem pisania stworzyć
właściwą koncepcję. Dokładnie rozpisany plan pracy uporządkuje cały proces pisania, a także pozwoli
uniknąć niejasności z promotorem. W Erato Consulting w trakcie tworzenia planów prac licencjackich oraz
magisterskich uwzględniamy wszelkie uwagi i życzenia naszych Klientów oraz wymogi uczelni bądź
promotora. Doradztwo w tym zakresie jest u nas całkowicie bezpłatne.
Przy zakupie całego wzoru pracy zupełnie bezpłatnie:
– nanosimy korekty w tekście na życzenie Klienta,
– weryfikujemy cały tekst w systemie antyplagiatowym, potwierdzając jego oryginalność,
– tworzymy spisy: treści, literatury, tabel i rysunków,
– dopasowujemy prace pod względem technicznym do wymogów uczelni.

