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Wymagania formalne dla prac dyplomowych i magisterskich
Układ pracy:
·strona tytułowa,
·oświadczenie studenta o samodzielnym przygotowaniu pracy licencjackiej/dyplomowej,
·spis treści,
·wstęp (we wstępie należy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać przesłanki wyboru tematu
pracy, określić cel i zakres pracy, wskazać metody badawcze, a także przedstawić ogólne informacje o
zawartości poszczególnych rozdziałów pracy),
·rozdziały zawierające zasadniczy tekst pracy,
·zakończenie (w zakończeniu należy wskazać syntetyczne wnioski wynikające z pracy oraz ewentualnie
zasygnalizować możliwości przyszłościowych rozwiązań),
·wykaz cytowanej literatury w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami opisu bibliograficznego,
·wykaz wykorzystanych aktów prawnych (w uzasadnionych przypadkach),
·wykaz tablic,
·wykaz rysunków (schematów, map, itp.),
·wykaz załączników.
Wymogi edytorskie
Maszynopis pracy licencjackiej/dyplomowej powinien spełniać następujące wymagania:
·format arkusza papieru: A4 (pisane jednostronnie),
·czcionka: Times New Roman lub Calibri,
·wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,
·odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
·marginesy: górny: 2,5 cm, dolny: 2,5 cm, lewy: 3,5 cm, prawy: 1,5 cm,
·stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów),
·każdy akapit należy rozpoczynać wcięciem,

·wszystkie strony pracy są ponumerowane, a numer znajduje się u dołu strony.
Wymagane dokumenty przed obroną pracy dyplomowej
Najpóźniej 21 dni przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej należy złożyć w Dziekanacie
komplet następujących dokumentów:
·1 egzemplarz pracy
podpisany przez promotora, w pomniejszonej formie: drukowany dwustronnie poziomo (4 strony na jednej
kartce A4), praca bez twardej oprawy, zszyta lub sklejona z krótszej strony A4, oświadczenie o samodzielnym
pisaniu pracy zamieszczone po stronie tytułowej
·płyta CD
opisana, przyklejona na końcowej wewnętrznej stronie pracy w przeźroczystej samoprzylepnej kopercie;
nośnik powinien zawierać dwa pliki: - jeden zapisany w formacie edytora MsWord (97-2003) o nazwie wg
podanego wzoru: nazwisko.imię.stopień i forma kształcenia.kierunek np. kowalski.jan.1s.... (stopień i forma
kształcenia to odpowiednio dla studiów stacjonarnych 1s, 2s a dla niestacjonarnych 1n, 2n - drugi zapisany w
formacie tekstowym jako ‘zwykły tekst’ i nazwany zgodnie z NUMEREM ALBUMU studenta (np. 01234.txt);
na płycie w sposób trwały (długopisem przeznaczonym do opisywania płyt CD) należy własnoręcznie
umieścić następujące informacje: imię i nazwisko, numer albumu, podpis; dołączona do pracy wersja
elektroniczna musi być w 100% zgodna z wydrukiem pracy przekazanym do Dziekanatu (niezgodności nie
będą przyjmowane i kierowane do poprawy i ponownego podpisu do promotora)
·karta obiegowa
·4 zdjęcia o formacie 4,5x6,5
·zgoda na przetwarzanie danych – oświadczenie
·informacje dodatkowe do suplementu wraz z potwierdzającą je dokumentacją
·przed obroną należy uregulować wszystkie należne płatność i odsetki
Do dnia obrony należy dokonać płatności za dyplom w wysokości 60 zł na indywidualny numer konta,
widoczny w wirtualnym dziekanacie oraz zwrócić legitymację studencką (dotyczy studentów II stopnia)
PLIKI DO POBRANIA
W związku z tym studenci są zobowiązani do przygotowania dokumentacji oraz prac zgodnie z poniższymi
ustaleniami.

