Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-164

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
(czcionka 18 pogrubiona)
Wydział Pedagogiczny
(czcionka 16 pogrubiona)

Imię i nazwisko (czcionka 14)
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Olsztyn 2015
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SPIS TREŚCI
strona
WSTĘP…………………………………………………………………………….............................
ROZDZIAŁ 1. Problematyka badań aspekcie świetle literatury przedmiotu
(rozdział ten powinien zawierać analizę kluczowych pojęć, charakterystykę teorii, z której wyprowadzono te
kategorie, analizę dotychczasowych badań)……………………............................
1.1. (tytuły podrozdziałów) …………………………………………………………………………..
1.2. ………………………………………………………………………………….............................
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ROZDZIAŁ 2. Metodologia badań własnych……………………………………………………...
2.1. Cel i przedmiot badań……………………………………………………………….....................
2.2. Problematyka badań ……………………………………………………………………………..
2.3. Hipotezy robocze ( dla badań ilościowych o charakterze weryfikacyjnym)……………………..
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze………………………………………………………….

2.5. Teren badań…………………………………………………………………………....................
2.6. Przebieg i organizacja badań własnych…………………………………………………………..
2.7. Charakterystyka próby badawczej (dla badań diagnostycznych)………………………………..
ROZDZIAŁ 3. Wyniki badań własnych…………………………………………………………...
ZAKOŃCZENIE…………………………………………………………………………………….
SPIS WYKRESÓW I TABEL……………………………………………………………………...
BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………………….
ANEKS……………………………………………………………………………………………….
STRESZCZENIE………………………………………………………………………....................

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 pracy

Oświadczenie autora pracy
Świadoma/y odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejszą pracę licencjacką
przygotowałam/em samodzielnie i nigdy nie stanowiła ona podstawy innego egzaminu dyplomowego oraz,
że jest ona własnością intelektualną Uczelni.
Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.

data……………………

…………………………..
podpis autora pracy

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
PISANIA I SKŁADANIA
PRAC DYPLOMOWYCH
Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest złożenie w terminie, co najmniej
2 tygodni przed wyznaczoną datą obrony, kompletu następujących dokumentów:
1.Wypełnionego indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta (oceny, daty, podpisy, liczby godzin
wykładów i ćwiczeń, punkty ECTS)
2.Wypełnionej i podpisanej karty obiegowej
3.Pięciu podpisanych fotografii (format 4,5 x 6,5)
4.Trzech egzemplarzy pracy dyplomowej
- w każdym egzemplarzu powinno być oświadczenie studenta
- w jednym egzemplarzu – do akt – powinno być oświadczenie promotora
- egzemplarz do akt powinien być zszyty, wydrukowany dwustronnie, oprawiony w miękką okładkę
- strona tytułowa pracy i kolejność poszczególnych elementów pracy powinny być zgodne z wytycznymi
5. Dwóch opisanych płyt CD (z wgrana pracą): wydział, imię i nazwisko studenta, temat pracy, imię i nazwisko
promotora, ilość stron, rok)

Dodatkowe informacje
1.Wielkość czcionki tekstu pracy – 12
2.Wielkość czcionki tytułów rozdziałów – 14 pogrubiona
3.Wielkość czcionki tytułów podrozdziałów – 13 pogrubiona
4.interlinia (odstęp między wierszami) 1,5 wiersza,

Szczegółowe dyspozycje do pisania pracy w książce prof. dra hab. Waldemara Żebrowskiego „Technika
pisania prac licencjackich i magisterskich. Zagadnienia wybrane.”
Ostateczny termin złożenia dokumentów do obrony do dziekanatu zarówno dla studentów stacjonarnych i

niestacjonarnych – 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony pracy.
Do dziekanatu składamy 3 prace w tym jedna do archiwum - drukowana dwustronnie, zszyta.

