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ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI
PISANIA I REDAGOWANIA
PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH
OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII
1. PODSTAWA PRAWNA:
a) Zasady dotyczące prac dyplomowych zło enia prac i egzaminów dyplomowych
tj. na kierunku politologia: licencjackich i magisterskich określa Regulamin
Studiów UMK Rozdział XII i XIII.
b) Pracę nale y zło yć w 3 egzemplarzach wraz z zapisem na nośniku
elektronicznym (dyskietka lub CD) w terminach przewidzianych w
Regulaminie Studiów.
c) Do pracy powinno być dołączone oświadczenie dyplomanta o własnym
autorstwie przedło onej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym
podpisem dyplomanta.
2. PODSTAWOWE WYMOGI
a) zało enia merytoryczne:
Praca licencjacka
Zadaniem autora pracy licencjackiej jest przedstawienie problemu badawczego,
co oznacza wskazanie, czyli wyodrębnienie i identyfikację problemu badawczego
określenie obszaru badawczego w zakresie tematyki obejmującej kierunek studiów.

Powinien wykazać się umiejętnością w zakresie selekcji materiału, analizy
literatury przedmiotu i syntezy treści.
Praca licencjacka powinna charakteryzować się jasno sprecyzowanym
przedmiotem badań, oceną literatury przedmiotu, logicznym i przejrzystym
przedstawieniem przedmiotu badań i krytycznym omówieniem literatury.
Praca licencjacka powinna być napisana przede wszystkim na podstawie naukowej
literatury przedmiotu.
Praca magisterska
Zadaniem autora pracy magisterskiej jest rozwiązanie problemu badawczego
to znaczy: sprecyzowanie przedmiotu badań, określenie obszaru bądź obszarów
badawczych, postawienie problemu badawczego (w tym postawienie hipotez lub
tez badawczych) i jego rozwiązanie w zakresie tematyki obejmującej kierunek
studiów. Magistrant powinien wykazać się umiejętnością w selekcji materiału,
krytycznej analizy literatury przedmiotu i syntezy treści, a tak e umiejętnością
doboru właściwych metod, narzędzi i technik badawczych, interpretacji badań,
rzeczowego omówienia stanu badań i wyciągnięcia wniosków.
Praca magisterska powinna cechować właściwy dobór metody prezentacji wyniku
pracy badawczej, logiczny układ argumentów i klarowny schemat wypowiedzi
Praca magisterska powinna być napisana zarówna na podstawie naukowej
literatury przedmiotu jak i dokumentacji źródłowej.
b) zało enia techniczne:
- objętość pracy (bez bibliografii i aneksu): praca licencjacka min. 40 max. 80
wydruku komputerowego lub maszynopisu, praca magisterska min. 70 max. 120.
- strona standaryzowana: przyjmuje się ogólną zasadę wydawniczą: 1800 znaków
ze spacjami na stronie, tzn. 30 wierszy z 60 znakami (ze spacjami)
• szerokość marginesów: górny i dolny 2,5; prawy – 2,5; lewy – 3,5;
• tekst zamieszczony tylko na jednej stronie kartki;
• rodzaj czcionki: Times New Roman lub Arial;
• numeracja stron arabska, dopuszczalna rzymska w części wstępnej;
• przypisy dolne, ka da część lub rozdział posiada odrębną numerację
przypisów.
c) schemat pracy
• strona tytułowa,
• spis treści,
• wstęp,
• rozwinięcie podzielone na części lub rozdziały,
• zakończenie,
• spis u ytych skrótów,
• spisy tabel, wykresów, ilustracji,
• bibliografia podzielona na źródła, publicystykę, opracowania.
• Aneks.
3. ZASADY OCENIANIA PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH
O dopuszczeniu pracy do obrony decyduje promotor na podstawie pozytywnej ewaluacji
następujących cech:
Wymogi prac magisterskich:
- jasno sprecyzowany przedmiot i cel badań,
- zgodność tematu z kierunkiem studiów,
- zgodność treści z tytułem,
- krytyczna ocena literatury przedmiotu,

- postawienie i rozwiązanie problemu badawczego,
- nowatorskie ujęcie treści,
- logiczny układ treści,
- trafnie dobrana bibliografia,
- przejrzystość stawianych argumentów i wniosków,
- precyzyjne u ycie języka naukowego,
- poprawnie ujęte przypisy,
- uwypuklenie treści prognostycznych,
- właściwie ujęta strona techniczna.
Wymogi prac licencjackich:
- jasno sprecyzowany przedmiot i cel badań,
- zgodność tematu z kierunkiem studiów,
- zgodność treści z tytułem,
- krytyczna ocena literatury przedmiotu,
- logiczny układ treści,
- trafnie dobrana bibliografia,
- przejrzystość stawianych argumentów i wniosków,
- precyzyjne u ycie języka naukowego,
- poprawnie ujęte przypisy,
- właściwie ujęta strona techniczna.
4. WZORY
a) Obowiązują normy przyjęte na seminarium magisterskim. Poni ej
zamieszczony został jedynie przykładowy klucz zapisu bibliograficznego i
u ywanych skrótów:
• Z monografii:
I. Nazwisko, Tytuł publikacji, t. lub cz., Wydawnictwo, Miejsce Rok
Wydania, strony.
• Pracy zbiorowej:
Tytuł publikacji, red. I. Nazwisko, t. lub cz., Wydawnictwo, Miejsce Rok
Wydania, strony.
• Z artykułu zawartego w pracy zbiorowej:
I. Nazwisko, Tytuł artykułu, [w:] Tytuł publikacji, red. I. Nazwisko, t. lub
cz., Wydawnictwo, Miejsce Rok Wydania, strony.
• Z artykułu z czasopisma:
I. Nazwisko, Tytuł artykułu, „Tytuł Czasopisma” Numeracja czasopisma,
strony.
• Strony internetowej
I. Nazwisko, Tytuł artykułu i adres strony, data korzystania ze strony.
* strony powinny być archiwizowane przez studenta w celu zapewnienia
mo liwości weryfikacji treści pracy.
- skróty:
• wersja łacińska: ibidem, idem, op. cit., passim, nn, ss., s., t., [in:]
• wersja polska: tam e, ten e, dz. cyt., rozrzucone, nn, ss., s., t., [w:]
b) strony tytułowej:
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Instytut Politologii
Imię (Imiona) Nazwisko

STRONA TYTUŁOWA PRACY MAGISTERSKIEJ
Praca magisterska / licencjacka
napisana w zakładzie Nazwa Zakładu
pod kierunkiem
tytuł naukowy Imię Nazwisko promotora
Toruń /rok obrony pracy/

