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Wzór pracy licencjackiej
Praca licencjacka
1.Tytuł i treść pracy licencjackiej musi być zgodny z kierunkiem i specjalnością kształcenia.
2.Praca licencjacka może mieć charakter badawczy lub być opracowaniem teoretycznym na podstawie
dostępnego piśmiennictwa, zakończonym obszerną, samodzielną opinią autora na dany temat.
Układ pracy zgodny z przyjętym w naukach przyrodniczych
W pracach licencjackich o charakterze teoretycznym
1)Strona tytułowa wg podanego poniżej załącznika nr 1.
2)Strona druga z oświadczeniem autora, że wyniki zamieszczone w pracy stanowią własność Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie, w którym praca została napisana i o samodzielności przygotowania pracy przez
autora według załącznika zamieszczonego na stronie Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
http://www.up.lublin.pl/2331/
3)Streszczenie i słowa kluczowe
4)Spis treści
5)Wstęp
ogólna charakterystyka tematu
analiza tematyki jako problemu
skrótowa informacja o dokonaniach w temacie
problematyka przewidywana do rozwiązania
6)Cel pracy
cel główny i szczegółowy pracy
zakres pracy

7)Przegląd piśmiennictwa
ogólna analiza literatury przedmiotu
analiza dotychczasowych dokonań
hipoteza własnych badań
8)Podsumowanie
9)Piśmiennictwo (spis literatury)
W pracach licencjackich o charakterze projektowym:
1)Strona tytułowa wg podanego poniżej załącznika nr 1.
2)Strona druga z oświadczeniem autora, że wyniki zamieszczone w pracy stanowią własność Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie, w którym praca została napisana i o samodzielności przygotowania pracy przez
autora według zamieszczonego na stronie Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
http://www.up.lublin.pl/2331/
3)Streszczenie i słowa kluczowe
4)Spis treści
5)Wstęp
ogólna charakterystyka tematu
analiza tematyki jako problemu
skrótowa informacja o dokonaniach w temacie
problematyka przewidywana do rozwiązania
6)Przegląd piśmiennictwa
ogólna analiza literatury przedmiotu
analiza dotychczasowych dokonań
hipoteza własnych badań
7)Cel pracy
cel główny i szczegółowy pracy
8)Materiały, metody i urządzenia
9)Opis projektu technologicznego
10)Podsumowanie
11)Piśmiennictwo (spis literatury)
Wykaz wykorzystanej w pracy literatury powinien być zamieszczony w rozdziale „Piśmiennictwo” i zawierać
tylko pozycje piśmiennictwa zamieszczone w pracy. Pozycje te powinny być ułożone w kolejności
alfabetycznej nazwiska pierwszego autora. Powołanie się w tekście pracy na cytowaną pozycję
piśmiennictwa następuje przez podanie w nawiasach kwadratowych nazwiska autora i roku opublikowania
(w przypadku jednego autora – [Nowak, 2012], dwóch autorów – [Kowalski i Nowak, 2012], a większej ilości
autorów – [Nowak i in., 2012].
W wykazie piśmiennictwa należy podawać nazwiska wszystkich autorów oraz skróty imion, pełne tytuły prac,
pełne nazwy czasopism i innych wydawnictw, nr tomu, nr zeszytu, strony (od-do), rok., np. 1
Waśko A.,
Kordowska-Wiater M., Podleśny M., Polak-Berecka M., Targoński Z., Kubik-Komar A.: The plackett-burman
design in optimization of media components for biomass production of Lactobacillus rhamnosus OXY. Acta
Agron. Hung., 2010, 61 (3), 344-355;
w przypadku książek: 20
Kisielewska E., Kordowska-Wiater M.: Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i
mikrobiologii żywności. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Lublin 2004.
W uzasadnionych przypadkach dodatkowo można dołączyć część dokumentacyjną pracy np. fotografie
badanych obiektów itp.
Tabele, ryciny, fotografie powinny być numerowane zgodnie z kolejnością ich omawiania w tekście pracy.
Tabele i ryciny zawierające wyniki badań autora, szczególnie gdy jest ich dużo w stosunku do wielkości
samego tekstu mogą być umieszczone na końcu pracy jako osobny rozdział.
Zalecenia edytorskie

Maszynopis pracy licencjackiej nie powinien przekraczać 30 stron i powinien spełniać następujące
wymagania:
Format arkusza papieru A4;
Czcionka Times New Roman;
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;
Stosowanie justowania (wyrównanie tekstu do obu marginesów).
Wersja pracy składana do dziekanatu powinna być drukowana dwustronnie i oprawiona w miękkie okładki.
Dodatkowo powinna być złożona wersja elektroniczna pracy i prezentacji.
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UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE (14p)
WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII (14p)
STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (12p)
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