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Wzory stron tytułowych prac licencjackich na podstawie źródeł:
1.Pioterek P., Zieleniecka B.: Technika pisania prac dyplomowych. Poznań 2004, s. 32-33, 84-85.
2.Szkutnik Z.: Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów. Poznań 2005, s. 111-112, 166
[załącznik 11, rycina K].
3.Zendrowski R.: Technika pisania prac magisterskich. CE DE WU.PL, s. 47.
4.Zasady pisania prac licencjackich [online] [dostęp: 23.12.2007]. Dostępny w Internecie:
http://www.knti.amu.edu.pl/strony/html/licencjat.pdf.
Ad. 1. „ Układ informacji zawartych na stronie tytułowej pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej)
może być dowolny, lecz treść jest zawsze taka sama.
Na karcie tytułowej muszą znajdować się:
1)pełna nazwa szkoły,
2)imię i nazwisko autora pracy,
3)tytuł pracy, umieszczony na środku strony tytułowej i dominujący wielkością użytej czcionki nad
pozostałymi jej elementami,
4)określenie charakteru pracy (np. praca magisterska, praca dyplomowa, praca licencjacka itp.),
5)pełne imię i nazwisko promotora wraz z jego tytułami naukowymi,
6)nazwa katedry, instytutu lub wydziału,
7)miejscowość i rok napisania pracy,
8)ewentualnie numer albumu.
Rozmieszczenie wymienionych składników strony tytułowej może być różne i zależy od promotora.”
Ad. 2. „Liczba elementów strony tytułowej i sposób ich rozmieszczenia stanowi utrwaloną konwencję szkoły.
W przypadku WSUS [Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych] do informacji niezbędnych na stronie
tytułowej, rozmieszczanych na osi kolumny (z wyjątkiem wierszy o promotorze), należą:
- nazwa uczelni i kierunku,
- imię i nazwisko autora,
- tytuł pracy, bez skrótów, pisany wersalikami, który powinien w sposób zwięzły (ok. 1,5 wiersza) ujmować

temat pracy i być zrozumiały sam w sobie,
- podtytuł (jeśli występuje), umieszczony w osobnej linii, często w nawiasie, odróżniający się od tytułu
mniejszą czcionką,
- określenie pracy (np. praca licencjacka/praca magisterska napisana pod kierunkiem), stopień naukowy i
nazwisko promotora, bliżej prawego marginesu,
- miejsce (odnosi się do siedziby szkoły, a nie miejsca powstania maszynopisu) i rok napisania pracy, przy
czym po liczbie roku nigdy nie dodajemy litery „r”.
Wersaliki, czyli duże litery alfabetu, i odpowiednia wielkość czcionki użytej w tytule jako najbardziej
wyeksponowanym napisie strony może stanowić punkt odniesienia dla pozostałych elementów, które
powinny zachować względem tytułu oraz siebie proporcje i hierarchię ważności.”
Ad. 3. Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej
- nazwa uczelni,
- nazwa wydziału,
- imię i nazwisko autora pracy,
- nr albumu,
- tytuł pracy,
- charakter pracy i imię i nazwisko promotora z pełnym tytułem naukowym; nazwa kierunku studiów i
specjalizacji [bliżej prawego marginesu],
- miejsce i rok napisania pracy.
[pełna nazwa uczelni]
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Oświadczenie autora pracy licencjackiej/magisterskiej
Oświadczam, że pracę licencjacką/ magisterską pt.…………………………………..
przygotowałam/przygotowałem samodzielnie. Wszystkie dane, istotne myśli i sformułowania pochodzące z
literatury (przytaczane dosłownie lub niedosłownie), są opatrzone odpowiednimi odsyłaczami. Praca ta nie
była w całości ani w części, w tej ani innej formie przez nikogo przedłożona do żadnej oceny i nie była
publikowana. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że gdyby niniejsze oświadczenie okazało się
nieprawdziwe, decyzja o wydaniu mi dyplomu licencjata/magistra zostanie cofnięta.

(podpis)

Opracowała: Barbara Długońska

