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Załącznik nr 1 do Wytycznych nr1/2012
przeprowadzania egzaminów licencjackich oraz magisterskich na kierunkach:
Prawo, Administracja, Stosunki Międzynarodowe
oraz określające system oceny prac zaliczeniowych, projektowych i dyplomowych
na Wydziale Prawa i Administracji z dnia 3 września 2012 r.
„Wymogi edytorskie, formalne i metodologiczne prac dyplomowych”
Praca dyplomowa podlega ocenie w oparciu o następujące kryteria:
1) techniki wykonania i prezentacji wyników przeprowadzonych badań,
2) formalnych aspektów związanych z poszczególnymi, integralnymi częściami pracy,
3) metodologii, polegającej na umiejętnym doborze technik i narzędzi badawczych w celu udzielenia
odpowiedzi na
kluczowe pytania badawcze.
1) Strona techniczna pracy dyplomowej:
Objętość:
a) w przypadku pracy magisterskiej: 60-120 znormalizowanych (1 strona = 2000 znaków ze spacjami) stron
formatu
A4.
b) w przypadku pracy licencjackiej: 30 – 70 znormalizowanych stron formatu A4 .
Marginesy: lewy – 3,5-4,0 cm, prawy – 1,0-1,5 cm, dolny i górny – 2,0-2,5 cm.
Akapit (interlinia) w tekście głównym: 1,5.
Justowanie tekstu głównego: obustronne.
Czcionka tekstu głównego (rozmiar): 12-13.
Przypisy: dolne, skróty powszechnie uywane (dz. cyt.; art. cyt.; dok. cyt.; tame, tene itd., op. cit., ibidem itp.).

2) Wymogi formalne:
Praca dyplomowa zawiera następujące elementy wg podanej kolejności:
a) Strona tytułowa;
b) Spis treści;
c) Wykaz skrótów;
d) Wstęp;
e) Rozdziały (trzy do sześciu);
f) Zakończenie;
g) Bibliografia;
h) Wykaz źródeł prawa;
i) Wykaz przywoływanych orzeczeń;
j) Spis ewentualnych tabel, schematów, diagramów;
k) Oświadczenie samodzielności (wg wzoru ze strony internetowej Wydziału).
Poszczególne elementy powinny zawierać:
Strona tytułowa: nazwa uczelni; nazwa wydziału; nazwa instytutu; nazwisko autora; nr albumu; tytuł pracy; nazwisko promotora; miejsce i data opublikowania pracy.
Wykaz skrótów (i symboli): wszystkie skróty i symbole uyte w pracy wraz z wyjaśnieniem; jeśli chodzi o
skróty i nazwy obcojęzyczne, naley obok nazwy obcojęzycznej zamieścić tłumaczenie na język polski;
układ alfabetyczny.
Wstęp: ogólne wprowadzenie do obszaru problemowego pracy; zwięzła prezentacja dotychczasowych badań
i
ich wyników odnośnie do poruszanej problematyki (tzw. stan badań); szczegółowa prezentacja własnego zagadnienia badawczego (motywy i racje podjęcia danego tematu; problem badawczy; cel pracy; hipoteza; zakres pracy; metody, techniki i narzędzia badawcze; struktura pracy).
Rozdziały: wprowadzenie do rozdziału – szczegółowe pytania badawcze; analiza poszczególnych zagadnień w ramach podrozdziałów i paragrafów; wnioski z analiz.
Zakończenie: zwięzłe ustosunkowanie się do postawionych na wstępie hipotez, w świetle uzyskanych w
trakcie badań danych; omówienie występujących w trakcie prowadzonych badań trudności; perspektywa
nowych badań (nowe pytania badawcze).
Bibliografia: podział na źródła i opracowania; próba typologizacji poszczególnych źródeł i opracowań; w
obrębie poszczególnych działów – układ alfabetyczny;
Wykaz źródeł prawa: wykaz wszystkich aktów prawnych przywoływanych w pracy dyplomowej wraz ze
wskazaniem miejsca ich promulgacji wg standardu: Dz. U. rok, Nr …., poz. …. . W razie kolejnych zmian
danego aktu prawnego wymaga się zaznaczenie tej okoliczności wg standardu: z późn. zm. W przypadku aktów jednolitych konieczne jest zaznaczenie powyszej okoliczności w sposób następujący: tekst jedn.
Wykaz przywoływanych orzeczeń: wskazanie charakteru orzeczenia, organu wydającego, daty wydania,
numeru właściwego oraz miejsca publikacji. W przypadku orzeczeń niepublikowanych wymagane jest
wskazanie powyszej okoliczności wg standardu: niepublikowane.
Spis tabel, schematów, diagramów, rysunków itp.: wykaz wg numerów poszczególnych pozycji, oddzielny dla kadego typu prezentacji graficznych.
3) Wymogi metodologiczne:
W ramach pracy dipolowej student powinien:
a) sprecyzować najwaniejsze pojęcia uywane w swojej pracy, zwłaszcza jeśli są one niejednoznaczne i
budzące kontrowersje (we Wstępie lub w jednym z rozdziałów);
b) przedstawić problem badawczy, hipotezy oraz metody, techniki i narzędzia analizy, za pomocą których
student zamierza odpowiedzieć na główne pytanie problemowe (zarysowane we Wstępie).
c) doprecyzować obszar badawczy , tj. zakres przedmiotowy pracy (zakresy: podmiotowy, materialny, terytorialny i czasowy)
Praca licencjacka moe mieć charakter deskryptywny, natomiast w pracy magisterskiej powinna mieć miejsce

krytyczna analiza badanego zjawiska. Ponadto w pracy magisterskiej powinna być obecna krytyczna refleksja
nad
literaturą przedmiotu. Literatura przedmiotu powinna zaś uwzględniać publikacje reprezentatywne dla dalej
dziedziny, zarówno starsze, jak te i najnowsze, wskazując właściwy poziom znajomości literatury ze strony
studenta.
Przy ocenie pracy zwraca się uwagę na umiejętny dobór źródeł i opracowań z zakresu analizowanej tematyki.
Zalecane opracowania: R. Zenderowski, Technika pisania pracy magisterskich, Warszawa 2005.
Bibliografia-praca-licencjacka-144

