Praca-licencjacka-przykład-151

Akademia Wychowania Fizycznego /14pkt/
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Wydział Rehabilitacji
Kierunek: Fizjoterapia / Pielęgniarstwo /14pkt/

Imię i Nazwisko /12pkt/
Numer albumu …….

Tytuł pracy - j. polski /14pkt/
Tytuł pracy - j. angielski /14pkt/
Praca licencjacka / magisterska /12pkt/

Promotor:
stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora /12pkt/
Nazwa Katedry / Zakładu / Pracowni /12pkt/

Oświadczenie promotora pracy
Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia
ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.
Data

Podpis promotora

Oświadczenie autora pracy
Świadomy odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca magisterska została napisana
przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych
z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.
Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.
Data

Podpis autora pracy

Oświadczenie autora pracy
w sprawie procedury antyplagiatowej
Oświadczam, że znam zasady dotyczące sprawdzania pracy dyplomowej w elektronicznym systemie
Plagiat.pl i wyrażam zgodę na nieodpłatne wprowadzenie mojej pracy dyplomowej do bazy danych Systemu
Plagiat.pl oraz nieodpłatne wykorzystanie mojej pracy dyplomowej w tym systemie dla potrzeb sprawdzania
innych prac dyplomowych.
Data

Podpis autora pracy

Struktura pracy empirycznej - przykład
Spis treści
Streszczenie i słowa kluczowe
Wykaz skrótów
1.
Wstęp
1.1.
……..
1.2.
……..
itd.
2. Cel pracy i pytania badawcze
3. Materiał i metody badań
3.1.
Materiał badań
3.2.
Metody badań
3.2.1 Narzędzia badawcze
3.2.2 Procedura badań
3.2.3 Analiza statystyczna
4. Wyniki
5. Dyskusja i podsumowanie
6. Wnioski
7. Piśmiennictwo
Spisy rycin i tabel
Spis rycin
Spis tabel
Aneks
Załącznik 1.
Załącznik 2.
itd.

Struktura pracy poglądowej - przykład
Spis treści
Streszczenie i słowa kluczowe
Wykaz skrótów
1.
Wstęp i cel pracy
1.1.
……..
1.2.
……..
itd.
……..

2.
Tytuł rozdziału pracy
2.1.
Tytuł podrozdziału
2.2.
Tytuł podrozdziału
itd. ……...
3.
Tytuł rozdziału pracy
3.1.
Tytuł podrozdziału
3.2.
Tytuł podrozdziału
itd. ……..
itd. …….
4.
Dyskusja
5. Podsumowanie i wnioski
6. Piśmiennictwo
Spisy rycin i tabel
Spis rycin
Spis tabel
Aneks
Załącznik 1.
Załącznik 2.
itd.

