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Konspekt pracy magisterskiej
1. Konspekt pracy magisterskiej powinien byÄ dostarczony przez kaĹźdego magistranta pod koniec drugiego
semestru 1-szego roku magisterskiego. Powinien posiadaÄ objÄtoĹÄ 4-10 stron formatu A4, pojedyncza linia,
czcionka Times New Roman 11 punktĂłw, marginesy 2.5 cm z kaĹźdej z czterech stron. Powinien byÄ
przygotowany wg zaĹÄczonego formularza.
2. Konspekt powinien byÄ realistyczny i konkretny. SformuĹowania powinny podawaÄ wyraĹşne zaĹoĹźenia
pracy magisterskiej w terminach na tyle technicznych, aby byĹo z nich jasno widaÄ, Ĺźe praca jest
realizowalna w przeciÄgu roku.
3. Dostarczenie dobrze sporzÄdzonego, realistycznego konspektu jest warunkiem zaliczenia seminarium
magisterskiego w drugim semestrze.
4. Dopuszcza siÄ konspekty (i co za tym idzie, prace magisterskie) przygotowane przez dwie lub trzy osoby. W
takich przypadkach konspekt powinien wyraĹşnie precyzowaÄ role poszczegĂłlnych osĂłb, zadania, ktĂłre te
osoby majÄ wykonaÄ, i/lub czÄĹci pracy, ktĂłre te osoby majÄ napisaÄ.
5. Przy podejmowaniu decyzji o pisaniu pracy magisterskiej w zespole dwu lub trzy-osobowym zespoĹowych,
naleĹźy przemyĹleÄ ryzyko opĂłĹşnienia obrony wskutek tego, Ĺźe jeden ze wspĂłĹ-autorĂłw nie uzyska na
odpowiedni czas absolutorium. Nie dopuszcza siÄ moĹźliwoĹci czÄĹciowej obrony pracy, praca zespoĹowa
musi byÄ broniona jednoczeĹnie przez wszystkie uczestniczÄce w niej osoby.
6. Dopuszcza siÄ konspekty alternatywne, o ile dana osoba (osoby, w przypadku prac zespoĹowych) nie
podjÄĹa dotychczas decyzji odnoĹnie tematu, ktĂłrym chciaĹaby siÄ zajÄÄ.
7. Konspekt pracy magisterskiej powinien zawieraÄ wszystkie punkty zawarte w zaĹÄczonym formularzu.
Numeracja punktĂłw nie moĹźe byÄ zmieniana, punkty nie zawierajÄce treĹci powinny byÄ opatrzone
klauzulÄ Nie dotyczy".
Zalecany plan pracy magisterskiej
NiĹźej zamieszczony plan pracy magisterskiej zawiera rĂłwnieĹź wytyczne dla przygotowania pracy. W

zaleĹźnoĹci od charakteru pracy i od pewnych indywidualnych upodobaĹ kolejnoĹÄ punktĂłw
merytorycznych moĹźe byÄ zmieniona. Praca powinna byÄ napisana czcionkÄ 11 punktĂłw Times New
Roman, pojedynczy odstÄp linii, marginesy 2.5 cm z lewej i prawej, 3 cm z doĹu i gĂłry, numeracja centralna
u gĂłry, wedĹug wzorca stanowiÄcego dodatek do tych zaleceĹ.
Zalecana objÄtoĹÄ pracy:
Nie mniej niĹź 60 stron i nie wiÄcej niĹź 100 stron w przypadku prac indywidualnych; nie mniej niĹź 90
stron i nie wiÄcej niĹź 150 stron w przypadku prac dwu-osobowych; nie mniej niĹź 120 stron i nie wiÄcej niĹź
200 stron w przypadku prac trzy-osobowych.
Dopuszczalne sÄ wyjÄtki od tego zalecenia, po uzgodnieniu z osobÄ prowadzÄcÄ.
Do tej objÄtoĹci nie sÄ zaliczane: peĹne kody programĂłw, dokumentacja techniczna i uĹźytkowa tych
programĂłw, peĹne diagramy klas i diagramy dynamiczne, dokumentacja techniczna uĹźytych systemĂłw,
jÄzykĂłw, narzÄdzi i udogodnieĹ, oraz inne dodatki. CzÄĹÄ tego materiaĹu moĹźe byÄ umieszczona w
dodatkach na koĹcu pracy, w przypadku, jeĹźeli mogÄ one mieÄ znaczenie dla zrozumienia merytorycznej
czÄĹci pracy. PozostaĹe dodatki, np. kody programĂłw, nie powinny byÄ zamieszczane w dodatkach, mogÄ
natomiast znaleĹşÄ siÄ na zaĹÄczonej dyskietce lub CD-ROMie.
Spis treĹci i zawartoĹÄ pracy
1. Strona tytuĹowa - patrz zaĹÄczony wzorzec (wzorzec zaktualizowano zgodnie z szablonem strony
tytuĹowej zawartym w "NiezbÄdniku pracy dyplomowej" dostÄpnym na stronach Biblioteki PJWSTK).
2. Streszczenie pracy. Od pĂłĹ do trzy czwarte strony zawierajÄce opis podstawowych zaĹoĹźeĹ i
rezultatĂłw pracy.
3. PodziÄkowania. MogÄ dotyczyÄ wyĹÄcznie osĂłb trzecich lub firm, ktĂłry bezpoĹrednio okazaĹy pomoc
przy przygotowaniu pracy. Nie mogÄ dotyczyÄ osoby prowadzÄcej oraz dowolnych innych osĂłb, ktĂłre byĹy
zwiÄzane z pracÄ obowiÄzkiem sĹuĹźbowym.
4. Spis treĹci pracy
5. RozdziaĹ pierwszy - WstÄp. Stanowi on wprowadzenie w temat oraz w zawartoĹÄ pracy. Powinien on
skĹadaÄ siÄ z nastÄpujÄcych podpunktĂłw, niekoniecznie wyrĂłĹźnionych w postaci podrozdziaĹĂłw:
a) Kontekst pracy - przedstawienie dziaĹu informatyki, ktĂłrego praca dotyczy;
b) KrĂłtkie omĂłwienie problemu, ktĂłry bÄdzie przedmiotem pracy;
c) KrĂłtkie omĂłwienie stanu sztuki w zakresie tego problemu oraz motywacji, ktĂłre skĹoniĹy
autora/autorĂłw do zajÄcia siÄ tym problemem;
d) KrĂłtkie omĂłwienie celu pracy oraz rozwiÄzania proponowanego w pracy;
e) KrĂłtkie omĂłwienie teorii, metodologii, jÄzykĂłw, narzÄdzi, systemĂłw, itd. zastosowanych przy realizacji
pracy;
f) KrĂłtkie omĂłwienie osiÄgniÄtych rezultatĂłw oraz ich znaczenia praktycznego, teoretycznego,
rozwojowego, itd.;
g) KrĂłtkie omĂłwienie organizacji pracy oraz naĹwietlenie jej najbardziej istotnych elementĂłw.
6. RozdziaĹ drugi - DokĹadne omĂłwienie kontekstu pracy, problemu, ktĂłrym praca siÄ zajmuje, stanu
sztuki z odwoĹaniem siÄ do literatury, wad, niedoskonaĹoĹci obecnych rozwiÄzaĹ, nowej jakoĹci, ktĂłrÄ
naleĹźaĹoby stworzyÄ. Koniec powinien przedstawiaÄ ogĂłlna charakterystykÄ podejĹcia lub rozwiÄzania
proponowanego w pracy.
7. RozdziaĹ trzeci - OmĂłwienie narzÄdzi, metodologii, teorii, jÄzykĂłw, systemĂłw, itd. zastosowanych
przy realizacji pracy.
8. RozdziaĹ czwarty - DokĹadne omĂłwienie rozwiÄzania, metody, organizacji, algorytmu stanowiÄcego
zasadniczy rezultat pracy.
9. RozdziaĹ piÄty - OmĂłwienie rozwiÄzaĹ implementacyjnych zastosowanych przy realizacji pracy - w
miarÄ dokĹadne, ale bez nadmiernego wchodzenia w detale techniczne.
10. RozdziaĹ szĂłsty: omĂłwienie trudnoĹci przy realizacji pracy, zalet i wad przyjÄtego rozwiÄzania,
potencjalnych zastosowaĹ pracy, planĂłw rozwojowych w zakresie tematu pracy, dalszych prac, ktĂłre
naleĹźaĹoby wykonaÄ w przyszĹoĹci, itd.
11. Podsumowanie: krĂłtkie omĂłwienie wynikĂłw pracy, z podaniem jej osiÄgniÄÄ oraz jej niedostatkĂłw

(rzeczy do rozwiÄzania w przyszĹoĹci).
12. Spis prac cytowanych. Zaleca siÄ, aby ten spis nie przekraczaĹ dwĂłch stron. Powinny byÄ cytowane
wyĹacznie pozycje relewantne w stosunku do treĹci pracy i przeczytane przez magistranta. Nie zaleca siÄ
cytowania podrÄcznikĂłw, chyba, ze znajduje sie w nich materiaĹ bezposrednio wykorzystany w pracy.
Cytowanie dokumentacji powinno byc precyzyjne, ze wskazaniem wersji systemu i roku wydania. Cytowania
stron Webu sÄ dopuszczalne, jakkolwiek nie zalecane ze wzgledu na ich maĹÄ stabilnoĹÄ.
13. Dodatki: np. sĹownik uĹźytej terminologii i skrĂłtĂłw, lista przyjÄtych oznaczeĹ, peĹne algorytmy w
abstrakcyjnej notacji, spisy rysunkĂłw i tabel, dowody twierdzeĹ matematycznych, schematy danych, opisy
protokoĹĂłw, dokumentacja techniczna, dokumentacja uĹźytkowa, peĹna gramatyka zastosowanego lub
stworzonego jÄzyka, dĹuĹźsze przykĹady zawartoĹci bazy danych, zmiany stanu struktur danych, itd. Dodatki
nie liczÄ siÄ do zalecanej objÄtoĹci pracy. Praca powinna byÄ skonstruowana w taki sposĂłb, aby dodatki nie
byĹy niezbÄdne dla zrozumienia jej treĹci; mogÄ one byÄ wyĹÄcznie pomocÄ dla czytelnika interesujÄcego
siÄ w szczegĂłĹach. Dodatki nie mogÄ zawieraÄ treĹci bardzo sĹabo czytelnych (np. programĂłw) lub
nieczytelnych, np. kodĂłw programĂłw generowanych przez automatyczne generatory.
Kategorie tematyczne pracy magisterskiej
MoĹźliwe sÄ inne kategorie, o ile zostanÄ uzgodnione z osobÄ prowadzÄcÄ. Kategorie nie muszÄ byÄ
formuĹowane dokĹadnie w podanym niĹźej brzmieniu. MoĹźliwe jest podawanie kategorii bardziej ogĂłlnych
lub bardziej szczegĂłĹowych od kategorii podanych niĹźej.
1. Analiza i projektowanie systemĂłw informatycznych;
2. Metodyki i notacje do analizy i projektowania; w tym UML, OPEN, BON, encja -zwiÄzek, itd.;
3. Modelowanie pojÄciowe; narzÄdzia i jÄzyki wspomagajÄce modelowanie pojÄciowe;
4. NarzÄdzia CASE;
5. NarzÄdzia wspomagajÄce zarzÄdzanie projektem;
6. InĹźynieria wymagaĹ uĹźytkownika;
7. Analiza dziedziny przedmiotowej, analiza systemowa;
8. Projektowanie aplikacji i systemĂłw informatycznych;
9. Konstrukcja i programowanie aplikacji i systemĂłw informatycznych;
10. Testowanie aplikacji i systemĂłw informatycznych;
11. Instalacja i wdroĹźenie aplikacji i systemĂłw informatycznych.
12. Konserwacja, pielÄgnacja, ewolucja aplikacji i systemĂłw informatycznych;
13. Organizacja szkolenia uĹźytkownikĂłw;
14. ZarzÄdzania przedsiÄwziÄciem programistycznym; zarzÄdzanie ryzykiem; audyt i zarzÄdzanie jakoĹciÄ
oprogramowania;
15. Miary zĹoĹźonoĹci i jakoĹci oprogramowania;
16. Dokumentowanie oprogramowania i procesĂłw wytwarzania oprogramowania;
17. ZarzÄdzanie konfiguracjami i wersjami oprogramowania;
18. Ponowne uĹźycie oprogramowania, dokumentacji i procesĂłw wytwarzania oprogramowania;
19. Wzorce projektowe, szkielety aplikacji;
20. Graficzne interfejsy uĹźytkownika;
21. Rozproszone i federacyjne bazy danych;
22. Replikacje w rozproszonych bazach danych,
23. Migracja obiektĂłw;
24. Przetwarzanie zapytaĹ w rozproszonych bazach danych;
25. Architektury systemĂłw oprogramowania, w tym architektury klient-serwer, architektury
wielowarstwowe, itd.;
26. Oprogramowanie poĹredniczÄce (middleware) i komponentowe;
27. InteroperacyjnoĹÄ (wspĂłĹdziaĹanie) systemĂłw heterogenicznych i/lub rozproszonych; odwzorowanie
heterogenicznych ontologii; mediatory i osĹony;
28. Standardy w zakresie rozproszonych obiektĂłw, w tym standardy CORBA/IIOP, JavaBeans, RMI i
COM/DCOM/ActiveX; brokery (ORB) zbudowane wg tych standardĂłw, np. Orbix, Visibroker, i inne;

29. ZarzÄdzanie przepĹywem prac (workflow);
30. Technologie mobilnych agentĂłw;
31. Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych: anatomia, projektowanie, pielÄgnacja, uĹźycie;
32. Standardy obiektowych baz danych, w tym standard ODMG;
33. Systemy zarzÄdzania obiektowymi bazami danych, np. ObjectStore, Versant, Poet, O2;
34. Repozytoria multimediĂłw, dane temporalne i przestrzenne (geograficzne), optymalizacja dostÄpu do
danych multimedialnych, temporalnych i przestrzennych;
35. Fizyczna organizacja danych, skĹady trwaĹych obiektĂłw; optymalizacja fizycznej organizacji i dostÄpu do
danych, organizacja indeksĂłw, buforowanie danych, przemiana wskaĹşnikĂłw (pointer swizzling);
36. Systemy obiektowo-relacyjne, w tym Oracle-8, Informix Dynamic Server, DB/2 Universal Server, Sybase, i
inne;
37. Standard SQL3, SQL 1999 i jego nastÄpcy;
38. Teoria obiektowych jÄzykĂłw zapytaĹ do baz danych;
39. Integracja jÄzykĂłw zapytaĹ z jÄzykami programowania;
40. Tranzytywne domkniÄcia, zadania rekurencyjne, bill-of-material (BOM);
41. JÄzyki programowania baz danych (z trwaĹymi zmiennymi lub obiektami), w tym SQL, Java z trwaĹoĹciÄ;
interfejsy ODBC, JDBC i SQLJ;
42. JÄzyki czwartej generacji (4GL), narzÄdzia RAD i RAP;
43. Schematy i podschematy baz danych; zarzÄdzanie schematami i podschematami;
44. Teoria typĂłw, w tym typĂłw polimorficznych; nowe typy danych;
45. Optymalizacja obiektowych jÄzykĂłw zapytaĹ;
46. Wirtualne perspektywy baz danych;
47. Zmaterializowane perspektywy baz danych;
48. Hurtownie danych, magazyny danych, kostki danych, przetwarzanie analityczne (OLAP);
49. Przetwarzanie transakcji, rozproszone transakcje, monitory transakcji;
50. Aktywne reguĹy, aktywne bazy danych, programowanie zdarzeniowe;
51. Technologie WWW, w tym WAP i technologie oparte na XML, DHTML, PHP, ASP, JSP; repozytoria XML,
jÄzyki zapytaĹ dla XML, perspektywy w XML, odwzorowania na/z XML, w tym XSLT;
52. Bazy danych w Internecie;
53. Systemy zarzÄdzania treĹciÄ (content management), np. Web Sphere, Web Logic, Vignette, itp.;
54. Repozytoria danych sformatowanych, tekstowych i multimedialnych;
55. Systemy pracy grupowej (CSCW), w tym wspomaganie grup wspĂłĹpracujÄcych poprzez Internet;
56. PeĹno-tekstowe bazy danych; wyszukiwanie w danych peĹnotekstowych; Internetowe wyszukiwarki
informacji w peĹnym tekĹcie;
57. Przetwarzanie danych pĂłĹstrukturalnych; jÄzyki zapytaĹ i repozytoria danych pĂłĹstrukturalnych;
58. Projektowanie i programowanie generycznych aplikacji; szablony (templates), programowanie
generyczne poprzez refleksjÄ lingwistycznÄ;
59. BezpieczeĹstwo i ochrona danych i systemĂłw; prywatnoĹÄ i autoryzacja dostÄpu; ochrona przed
wirusami, wandalizmem, sabotaĹźem, odmowÄ pĹatnoĹci;
60. Elektroniczna komercja, sklepy internetowe, portale biznesowe;
61. Internetowe systemy wspomagania dziedzin Ĺźycia i gospodarki (vortale): finanse, handel, usĹugi,
telekomunikacja, maĹa i Ĺrednia przedsiÄbiorczoĹÄ, szkolnictwo, ubezpieczenia, itd.;
62. Biblioteki cyfrowe; systemy wspomagania duĹźych archiwĂłw dokumentĂłw.
63. InĹźynieria lingwistyczna.
64. Web Services
65. Portale biznesowe
66. Sieci P2P
67. Systemy wspomagajÄce zdalne nauczanie (e-learning)

