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Zasady pisania pracy dyplomowej
Zasady pisania pracy dyplomowej na Wydziale Lekarsko-Biotechnologicznym i Medycyny Laboratoryjnej
Praca magisterska powinna być pracą badawczą. W wyjątkowych sytuacjach (ważność podjętego tematu)
dopuszcza się również przygotowanie pracy magisterskiej o charakterze poglądowym. W takim przypadku
praca magisterska poglądowa musi stanowić bardzo wnikliwe i kompletne studium poglądowe zadanego
problemu oraz charakteryzować się znacznym wkładem własnym autora (oryginalne i nowatorskie ujęcie
tematyki, porównanie lub analiza najnowszej wiedzy na dany temat).
Praca licencjacka może mieć charakter:
- badawczy – np. sondaż diagnostyczny
- poglądowy – zebranie i usystematyzowanie literatury w zakresie podjętego tematu,
- studium przypadku – opis wybranej sytuacji klinicznej
Praca badawcza zawiera następujące elementy składowe wg kolejności:
strona tytułowa (załącznik)UWAGA 23.05.2012r.zmiana strony
strona_tytułowa_Analityka Medyczna
strona_tytułowa_Biotechnologia
·
ewentualne podziękowania, dedykacje
·
oświadczenie autora pracy (załącznik)
·
spis treści
·
ewentualny wykaz skrótów
·
wstęp
·
cel pracy
·
materiał i metoda
·
wyniki
·
dyskusja
·
wnioski
·
piśmiennictwo

·
streszczenie
·
wykaz tabel
·
wykaz rycin
·
wykaz fotografii
·
aneks (fakultatywnie)
wykaz skrótów
w pracy należy wyjaśnić wszystkie zastosowane skróty, lista nie powinna obejmować skrótów powszechnie
znanych (np.: m, sek., H2O itp.)
piśmiennictwo
spis piśmiennictwa umieszcza się na końcu pracy i układa alfabetycznie albo zgodnie z kolejnością pojawiania
się cytowanej pracy po raz pierwszy w tekście. W szczególnych przypadkach przygotowywania pracy
dyplomowej pod kątem jej publikacji można kierować się regułami zamieszczanymi w regulaminie dla
autorów przez poszczególne redakcje uznanych w świecie czasopism. W tekście pracy, cytowania wpisuje się
przed kropką kończącą zdanie w nawiasach kwadratowych [x] lub jako indeks górny. W przypadku
powoływania się na autorów pracy cytowanie
umieszczamy bezpośrednio po nazwisku autora danej pracy (np.: „Według Kaczmarka
i wsp. [23] badanie to stanowi…..”). Zaleca się by publikacje w spisie piśmiennictwa podawane były zgodnie z
następującą konwencją:
- Prace z czasopism naukowych powinny zawierać nazwiska i inicjały wszystkich autorów, tytuł pracy, skrót
nazwy czasopisma (wg Index Medicus lub dla czasopism nieindeksowanych pełna nazwa), rok wydania,
numer wolumenu, ewentualnie numer zeszytu oraz numery pierwszej i ostatniej strony.
Przykład: Pawełczyk A., Zaprutko L., Microwave assisted synthesis of fragrant jasmine heterocyclic
analogues, Eur. J. Med.Chem. 2006; 41 (5) 586-591.
- Rozdziały w książkach i monografie powinny być cytowane w następujący sposób: nazwiska i inicjały
autorów, tytuł rozdziału, tytuł książki, nazwisko i inicjał redaktora książki, wolumen, nazwa wydawcy, miejsce
i rok wydania, zakres stron wykorzystanych w pracy:
Przykład: Baer-Dubowska W., Wpływ wolnych rodników na inicjację i rozwój nowotworów, Przeciwutleniacze
w żywności Aspekty zdrowotne technologiczne molekularne i analityczne, Red. Grajek W., Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007, 69-90.
- Strony internetowe cytuje się podając nazwę strony (materiału źródłowego), adres URL i datę wejścia na
stronę.
Przykład: Kasztelowicz P, HON Code of Conduct (HONcode) for medical and health Web sites
http://www.hon.ch/HONcode/Polish, data wejścia 18.08.2006
W pracy zaleca się wykorzystywanie publikacji możliwie aktualnych, głównie z ostatnich 10 lat, chyba że
wobec braku bieżących doniesień konieczne jest wykorzystanie starszych źródeł. Zaleca się również
cytowanie przede wszystkim publikacji oryginalnych i unikanie odwołań do stron internetowych.
Redakcja pracy
·
czcionka Times New Roman o rozmiarze 12
·
odstęp pomiędzy wierszami 1,5
·
odstęp między wyrazami - jedna spacja
·
marginesy powinny być równe i mieć 2,5cm; z lewej strony należy uwzględnić dodatkowe miejsce na
oprawienie pracy (szerokość marginesu 2,5cm+1,0cm)
·
strony powinny być kolejno ponumerowane, przy czym numerowaniu nie podlegają strona tytułowa i
podziękowania
·
dopuszczalne jest umieszczenie w tekście pracy nagłówków identyfikujących rozdział pracy
·
tytułu rozdziału Times New Roman 13, pogrubiony na początku strony
·
tytuł podrozdziału Times New Roman 12, pogrubiony
·
tabele - należy numerować w kolejności w całej pracy, ich opis umieszcza się nad tabelą

·
ryciny - należy numerować w kolejności w całej pracy, ich opis umieszcza się pod ryciną
W przypadku zaczerpnięcia wymienionych obiektów z materiałów źródłowych należy
wskazać w
tytule źródło ich pochodzenia; tabele i ryciny nie mogą być dzielone stronami, wraz z tytułem muszą być
sformatowane w całości na stronie
Prawa autorskie
podczas pisania pracy licencjackiej i magisterskiej obowiązują przepisy prawa takie same jak przy tworzeniu
jakiejkolwiek publikacji objętej obowiązującymi prawami autorskimi. Wszystkie wykorzystane w pracy
materiały (treść, ryciny, wykresy, fotografie, tabele, schematy) o ile zaczerpnięte zostały z jakiegokolwiek
źródła (z Internetem włącznie) powinny być opatrzone przytoczonym źródłem pochodzenia. Wszystkie
tabele, ryciny, fotografie, wykresy itp. utworzone samodzielnie przez studenta podlegają takiej samej
ochronie prawnej. Oryginalne zdjęcia, wykresy, ryciny, wyniki analiz, dane z pracy badawczej, wyniki analizy
statystycznej itp. Należy zachować w oryginale. Niedopuszczalne jest przepisywanie całości lub fragmentów
tekstu (z książek, publikacji, internetu) bez jakiejkolwiek zmiany i własnego opracowania oraz bez podania
źródła. Materiały tekstowe z publikacji drukowanych lub elektronicznych powinny być przez piszącego
streszczone, omówione lub skomentowane, a nie powinny stanowić skopiowanej zawartości.
Niedopuszczalne jest kopiowanie tabel, wykresów, fotografii, schematów i innych rycin bez podania źródła.
Praca wydrukowana dwustronnie, oprawiona metodą termo bindowania, z oświadczeniem studenta i
podpisem opiekuna oraz zapisana w wersji elektronicznej na płycie CD (word) zostaje złożona w dziekanacie i
podlega ocenie przez ogólnopolski program antyplagiatowy.

