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Praca licencjacka

Seminarium dyplomowe

Zarządzanie przedsiębiorstwem
dr Kalina Grzesiuk
1.Wymagania formalne

1.struktura pracy zawiera:
– stronę tytułową,
– spis treści,
– Wstęp,
– rozdziały merytoryczne (teoretyczne i empiryczne),
– Zakończenie,
– Bibliografię,
– spisy tabel i rysunków,
– ewentualnie załączniki,
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Wymagania formalne c.d.

2.wykorzystanie odpowiedniej i aktualnej literatury i innych materiałów źródłowych,
3.poprawne formułowanie odnośników i przypisów źródłowych,
4.umiejętne sporządzanie tabel i rysunków,
5.poprawność językowa, gramatyczna i ortograficzna,
Z regulaminu Wydziału

•nie można traktować jako źródła naukowego i cytować treści ze stron typu: Bryk, Ściąga, Chomikuj,

Wikipedia itp.
•netografia nie powinna stanowić więcej jak 5-10% całej bibliografii (szersze wykorzystanie stron www, za
zgodą promotora, związane jest z tematem pracy)
•Na wniosek studenta, zaopiniowany pozytywnie przez kierującego pracą dyplomową i radę wydziału,
dziekan może wyrazić zgodę na przygotowanie pracy dyplomowej w języku obcym. Student przygotowujący
pracę w języku obcym składa wraz z pracą jej streszczenie w języku polskim.
Przypisy dolne

•automatyczne, numeracja ciągła w całej pracy,
•wielkość czcionki: 10 pt,
•pojedynczy odstęp między wierszami,
•przy powoływaniu się na źródła w każdej pozycji należy podać w kolejności: pierwsze litery imion autora,
nazwisko autora, tytuł pracy (kursywą), nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania, strona,
•tytuły dzieł obcojęzycznych, nazwy wydawcy i miejsca wydania podaje się w języku oryginału, a elementy
opisu zapisane alfabetami niełacińskimi należy podawać według obowiązujących zasad transkrypcji,
•w przypadku źródeł internetowych pliki w wersji PDF należy cytować podając pierwszą literę imion autora,
nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), i jako wydawcę - pełny adres html oraz w nawiasie datę pobrania
informacji z internetu, strona;
•pod każdą tabelą, schematem i rysunkiem należy w taki sam sposób podać źródła, z których zostały one
zaczerpnięte, lub informacje, że stanowią opracowanie własne autora lub też opracowanie własne autora na
podstawie prac innych autorów,
•przypisy dotyczące tabel, schematów i rysunków należy umieszczać bezpośrednio pod tabelą, przed opisem
źródła.
Wymogi formalne c.d.

6.właściwe sformatowanie tekstu

7.druk dwustronny,
8.miękka oprawa pracy,
9.dołączona wersja elektroniczna zgodnie z odpowiednimi regulacjami uczelni.
Zasady edycji i oprawy prac magisterskich i
licencjackich
Ustawienia strony:
•format strony: A4,
•czcionka tekstu zasadniczego: Times New Roman, 12 pt,
•marginesy górny, dolny i prawy: 2,5 cm,
•margines na oprawę: 3,0 cm.

Numeracja stron:
•na dole (stopka), środek strony, czcionka: Times
New Roman, 10 pt.
•bez numeru na pierwszej stronie,
Wydruk i oprawa:
•oryginał drukować dwustronnie (od spisu treści),
•oprawa w miękkiej okładce o klejonym grzbiecie.

2.Wymagania merytoryczne

•zgodność omawianej problematyki z tytułem pracy,
•postawienie celu, tez (hipotez) badawczych,
•umiejętność analizy problemu i formułowania wniosków końcowych,
•umiejętność posługiwania się nabytą wiedzą teoretyczną w empirycznej części pracy,
•umiejętność weryfikowania wiedzy teoretycznej na przykładach z praktyki gospodarczej.
3.Ocena pracy

1.Ocena struktury pracy i zastosowanych metod badawczych
•struktura pracy powinna ściśle nawiązywać do tematu pracy i składać się z co najmniej trzech rozdziałów,
•w pracy powinny być prawidłowo zastosowane odpowiednie do tematyki metody badawcze,
•praca powinna się składać z części teoretycznej, w której student wykaże się znajomością literatury oraz
części empirycznej w której dokona rozwiązania postawionego problemu w oparciu o dane empiryczne,
Ocena struktury pracy i zastosowanych metod
badawczych c.d.
– we wstępie pracy autor pracy powinien określić
•cele i zakres pracy,
•sformułować problem badawczy i tezy pracy,
•opisać zastosowane metody badawcze,
•omówić literaturę przedmiotu i inne materiały źródłowe
•oraz scharakteryzować układ treści,
– zakończenie pracy powinno stanowić podsumowanie całości pracy i zawierać wnioski uzasadnione
merytoryczne,
Ocena struktury pracy i zastosowanych metod
badawczych c.d.

– materiały źródłowe powinny być adekwatne i wystarczające do postawionych celów pracy,
– w pracy powinny być wykorzystane aktualne pozycje literaturowe i czasopiśmiennictwo. Bibliografia
powinna być dostosowana do potrzeb pracy. Minimalna ilość pozycji książkowych i czasopiśmienniczych w
pracach licencjackich to w zasadzie nie mniej niż 20 pozycji, a w pracach magisterskich 30 pozycji,
Ocena struktury pracy i zastosowanych metod
badawczych c.d.
– zaleca się wykorzystywanie aktualnych regulacji prawnych w pracach, gdzie jest to uzasadnione
merytorycznie,
– źródła internetowe powinny być wiarygodne, odpowiednio dobrane i w racjonalny sposób wykorzystane,
– zalecane jest korzystanie i cytowanie publikacji obcojęzycznych,
– dane liczbowe pochodzące z innych źródeł niż statystyka publiczna powinny być wiarygodne i
weryfikowane przez promotora.
2.Ocena formalna

•poprawność języka (stylistyka, gramatyka, ortografia),
•przestrzeganie obowiązującej terminologii pojęciowej,
•przestrzeganie akapitów i formatowanie tekstu,
•przestrzeganie zasad komputerowego wykonania
(znormalizowana wielkość czcionki i liczba wierszy na stronie, marginesy, odstępy itp.),
•poprawność konstrukcji tabel i rysunków (tytuły, numeracja, nagłówki w tabelach, informacja o źródłach
itp.),
2.Ocena formalna c.d.

•poprawność formułowania przypisów, w tym pełnych źródeł internetowych,
•kompletność załączników (wykazy bibliografii, tabel, rysunków, aneksy itp.),
•prawidłowość zestawienia bibliografii (podział na publikacje zwarte, artykuły i inne prace publikowane, akty
normatywne, opracowania nie publikowane, materiały źródłowe itp.).
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