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Wytyczne
dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace magisterskie
i licencjackie studentów Wydziału Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im Mieszka
I w Poznaniu

1. Wymagania merytoryczne
1.1. Praca licencjacka powinna być pracą badawczą, choć dopuszcza się przygotowanie pracy poglądowej.
1. 2. O dopuszczeniu pracy do obrony decyduje promotor na podstawie jej oceny wg następujących
kryteriów:
- zgodność treści z tytułem,
- logiczny układ treści,
- przejrzystość rozważań, argumentów i wniosków,
- krytyczna ocena literatury przedmiotu,
- trafnie dobrana bibliografia,
- precyzyjne stosowanie języka naukowego,
- poprawnie zredagowane przypisy,
- zachowanie zasad techniczno-redakcyjnych
- pozytywnej weryfikacji pracy przez system antyplagiatowy.
1. 4. Wskazane jest wykorzystanie w miarę możliwości literatury najnowszej.
1. 5. Prawa autorskie

Zaczerpnięte z jakiegokolwiek źródła (również z Internetu) wykorzystane w pracy materiały koniecznie należy
w odpowiedni sposób oznaczyć oraz zamieścić źródło ich pochodzenia. Przepisywanie fragmentów tekstu z
dostępnych książek, publikacji, Internetu, bez podania ich źródła oraz autora jest naruszeniem praw
autorskich. Istnieje możliwość dokonania elektronicznego sprawdzenia treści pracy licencjackiej pod kątem
plagiatu. Ponadto zamieszczane w pracy materiały źródłowe powinny być raczej omówione, streszczone, czy
skomentowane przez autora pracy, a nie kopiowane.
1. 6. Temat pracy
Wybór tematu winien się wiązać z zainteresowaniami studenta, ale również mieścić się w problematyce
seminarium proponowanej przez Promotora.
T emat nie może być zbyt szeroki. Przy jego wyborze należy wziąć pod uwagę dostępność potrzebnych do jego
opracowania materiałów.
T emat to nie tylko przedmiot badań i refleksji, ale przede wszystkim pewien problem do sformułowania i
rozwiązania w przejrzyście wyodrębnionych etapach – czego wynikiem powinna być napisana praca.
2. Struktura pracy
Praca licencjacka powinna zawierać następujące elementy:
Strona tytułowa,
Oświadczenia,
Spis treści,
Wstęp,
Tekst główny pracy:
Cel pracy i pytania badawcze (lub hipotezy badawcze),
Materiał i metody badań,
Wyniki badań,
Podsumowanie wyników badań i dyskusja,
Wnioski,
Bibliografia (Piśmiennictwo),
Spisy tabel, wykresów, rycin,
Aneks.
Wymogi dotyczące zasadniczych części pracy:
A. Wstęp
- stanowi wprowadzenie do całej pracy;
- w treści student powinien wykazać się wiedzą o stanie badań podjętej w pracy problematyki oraz
znajomością aktualnej literatury przedmiotu (przegląd piśmiennictwa dotyczącego rozpatrywanej tematyki
pracy);
- powinien zakończyć się wywodzącym się ze wstępu uzasadnieniem podjęcia tematu pracy.
B. Tekst główny pracy
- zawiera szczegółowe rozwinięcie tematu, odpowiedzi na główne pytania i problemy badawcze;

- w kolejnych rozdziałach przedstawiony jest tekst, odpowiadający na pytanie zawarte w tytule pracy i
zawierający opracowanie opisywanych zagadnień w oparciu o wyniki badań zebranych na podstawie analizy
źródeł, opracowań naukowych;
- integralną część tekstu mogą stanowić ilustracje, tabele, każdorazowo opatrzone opisem bibliograficznym,
wskazującym na źródło ich pozyskania;

C. Wnioski / Zakończenie: powinno zawierać:
1.wnioski z przeprowadzonych badań, czy analizy dostępnych źródeł,
2.wnioski powinny zawierać odpowiedzi na pytania badawcze lub być weryfikacja przyjętych hipotez
badawczych,
3.wskazanie możliwych rozwiązań problemu,
4.możliwości kontynuacji badań,
5.wskazywać ewentualne trudności merytoryczne zaistniałe w trakcie realizacji pracy.
Wyniki rozważań można także odnieść do przedstawionego w rozdziałach teoretycznych stanu badań, aby raz
jeszcze, tym razem z innej już perspektywy, wykazać wagę podjętego tematu.
D. Bibliografia – wykaz literatury
- pełen spis wykorzystanych w pracy źródeł (zarówno dosłownie cytowanych, jak i omawianych, czy
komentowanych przez autora pracy licencjackiej)
- wymogi redakcyjne określają sposób przedstawienia notki bibliograficznej;
- w przypadku wykorzystania innych materiałów, w pracy znajdzie się również:
• spis rycin,
• spis wykresów,
• spis tabel.

E. załączniki (aneks)
- w przypadku zamieszczenia w pracy materiałów mających charakter dokumentacji naukowej (np. kopii
dokumentów, ilustracji, tabeli z danymi statystycznymi częściowo wykorzystanymi w pracy, w każdym
przypadku opatrzone pełnym opisem bibliograficznym);
3. Wymogi redakcyjne
3.1. Wzór strony tytułowej, oświadczeń, spisu treści oraz pozostałych elementów pracy.
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Promotor:
…………………………
Poznań 2016
Poznań, dnia …………………………….. r.
………………………………………………………….
Imię i nazwisko
………………………………………………………….
Wydział
…………………………………………………………
Rok studiów / tryb
…………………………………………………………
Kierunek
…………………………………………………………
Specjalność

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI PRACY DYPLOMOWEJ
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………… akceptuję jako Promotor pracę dyplomową
przedkładaną przez studenta/kę Wydziału Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im.
Mieszka I w Poznaniu Pana/Panią
……………………………………………………………………
na temat:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………..
(podpis promotora)

Poznań, dnia …………………………….. r.
………………………………………...............………….….
Imię i nazwisko
……………………………………………….............……….
Wydział
………………………………………………...............………
Rok studiów / tryb
…………………………………………...........………………
Kierunek
…………………………………………...........………………
Specjalność

OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH I DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/a
…………………………………...................................………………....................................................
student/ka Wydziału Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w
Poznaniu oświadczam, że przedkładana praca dyplomowa na temat:
…………………………………………………………………….....................................……………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………………………………….....................................……………………
…
…………………………………………………………………………………………………………….....................................……………………
…
…………………………………………………………………………………………………………………….....................................……………
…
………………………………………………………………………………………………………………….....................................………………
…
jest mojego autorstwa i nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2014 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz dóbr
osobistych chronionych prawem;
nie zawiera danych i informacji uzyskanych w sposób niedozwolony;
nie była wcześniej przedmiotem innej urzędowej procedury związanej z nadaniem dyplomu uczelni wyższej
lub tytułu zawodowego;
zostałem poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę, na:
 dostępnienie mojej pracy dla celów naukowych i dydaktycznych;
u
przetwarzanie moich danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
umieszczenie mojej pracy w bazie danych Uczelni i jej przechowywanie przez okres stosowny do potrzeb
Uczelni;
wykorzystanie mojej pracy jako elementu komparatywnej bazy danych Uczelni;
udostępnianie mojej pracy innym podmiotom celem prowadzenia kontroli antyplagiatowej prac
dyplomowych i innych tekstów, które zostaną opracowane w przyszłości;
porównywanie tekstu mojej pracy z tekstami innych prac znajdujących się w bazie porównawczej systemu
antyplagiatowego i zasobach Internetu.
Udostępnienie przeze mnie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

…………………………………………….……………………………..
Podpis autora pracy
Poznań, …………………… r.
……………………………………

Imię i nazwisko
……………………………………
Rok studiów / tryb
……………………………………
Kierunek
……………………………………
Specjalność

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że elektroniczna wersja pracy dyplomowej na temat:
.…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………...…………………………………………………………………...……………………..…………………..…………………………
……………………………...………..………………………………..
jest identyczna z załączoną wersją drukowaną.
………………………………………
(podpis autora pracy)

Poznań, …………………… r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany…………………………………student/ka
Wydziału Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
oświadczam, że przedkładaną pracę licencjacką pt:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...
napisałem/am samodzielnie. Oznacza to, że przy pisaniu pracy, poza niezbędnymi konsultacjami, nie
korzystałem/am z pomocy innych osób, a w szczególności nie zlecałem/am opracowania rozprawy lub jej
części innym osobom, ani nie odpisywałem/am tej rozprawy lub jej części od innych osób.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, decyzja
o wydaniu mi dyplomu zostanie cofnięta.
……………………………………
(podpis studenta)

Spis treści
1. Rozdział pierwszy
1.1.Pierwszy paragraf w rozdziale pierwszym
1.1.1. Pierwszy podzakres paragrafu pierwszego w rozdziale pierwszym
1.1.2.
1.1.3.
1.2. Drugi paragraf w rozdziale pierwszym
Wykres (opis rycin umieszczamy zawsze u dołu – pod ryciną)
Tabela (opis tabel umieszczamy zawsze u góry – nad tabelą)
Tab. 1. Czas i koszt energetyczny pracy treningowej biegaczy na średnie i długie dystanse w okresie
przygotowawczym oraz relacje względne (%) miedzy poszczególnymi strefami energetycznymi.
wskaźnik
podtrzymujące

tlenowe
mieszane
kwasomlekowe
niekwasomlekowe
Σ okresu przygotowawczego
Liczba jedno stek trenin gowych
1 zakres
KE
2 zakres
KE
3 zakres
KE
4 zakres
KE
5 zakres
KE
suma
KE
ŚREDNIA - RAZEM
114,3
114,3
47,4
47,4
13,9
41,8
1,4
9,9
1,4
19,4
178,4
232,9
149,7
% - b. średnie i długie
64,1
49,1
26,5
20,3
7,8
18,0
0,8
4,3
0,8
8,3
100,0
100,0
średnia – biegi długie
133,0

133,0
44,5
44,5
8,3
24,8
1,4
9,6
1,1
15,8
188,3
227,6
148,6
% – biegi długie
70,7
58,4
23,6
19,5
4,4
10,9
0,7
4,2
0,6
6,9
100,0
100,0
średnia – biegi średnie
118,8
118,8
47,8
47,8
15,1
45,4
1,5
10,5
1,5
21,0
184,6
243,4
149,6
% – biegi średnie
64,3
48,8
25,9
19,6
8,2
18,6
0,8
4,3
0,8

8,6
100,0
100,0
*KE – koszt energetyczny
Tabela powinna być „samoopisująca się”. Opis tabeli wyjęty z kontekstu wraz z danymi powinien dawać
obrazować czego dana tabela dotyczy.
Schemat (opis rycin umieszczamy zawsze u dołu – pod ryciną)

Bibliografia:
Stosujemy styl harwardzki. Składa się z dwóch elementów – odwołania w tekście i bibliografii. Odwołanie w
tekście zawiera nazwisko autora, datę wydania dzieła.
Np.:
(Gambarelli G. Łucki Z. 1995)
(Garczyński S. 1976)
(Grzechowiak S. 1995)
(Lindsay D., 1995)
W bibliografii załącznikowej na końcu pracy musi znajdować się dokładny opis bibliograficzny. Poszczególne
elementy opisu rozdzielane są przecinkami z wyjątkiem daty wydania, którą ujmuje się w nawias okrągły. W
opisie można podawać pełne imię autora lub tylko jego inicjał. Tytuły książek, czasopism i gazet wyróżnia się
kursywą. Podawanie numerów stron publikacji w opisach bibliograficznych nie jest obowiązkowe.

Wykaz literatury
1.Gambarelli G., Łucki Z., 1995 Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitas, Kraków, s. …
2.Garczyński S., 1976 Sztuka myśli i słowa, Warszawa, s. …
3.Grzechowiak S., 1995. Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych. Gniezno,
Prymasowskie Wyd. GAUDENTIUM, 106 str. …
4.Lindsay D., 1995 Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Ofic. Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław, s. …
Parametry
Ustawienia strony w pracy licencjackiej
Parametr
Wybrane ustawienie
Czcionka
Times New Roman
Wielkość czcionki
12 lub 13 pkt

Odstępy między wierszami
1,5 wiersza
Marginesy
Lewy 3,5 (na oprawę), pozostałe 2,5
Rozmiar papieru
A4
Orientacja
pionowa
4. Student składa pracę dyplomową w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w formie
elektronicznej wraz z oświadczeniem o zgodności wersji elektronicznej z papierową (wzór oświadczenia w
punkcie Wymogi redakcyjne) po weryfikacji przez system antyplagiatowy.

