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KRAKOWSKA AKADEMIA (16 p)
im. (16p)
Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych(16p)
Kierunek: ...............................(14p)
Specjalność: .........................................(14p)*)
* Specjalność dotyczy tylko studentów kierunku: Kosmetologia

Imię i nazwisko autora (14p)
TYTUŁ PRACY (16p)

Praca dyplomowa
napisana pod kierunkiem
.........................................(14p)
Kraków 20xx r. (14p)
Należy przygotować trzy wydruki pracy dyplomowej oraz pracę w formie elektronicznej (dyskietka, CD;

Word). Oprawą prac zajmuje się dziekanat, po przedłożeniu przez studenta dowodu wpłaty za oprawę W
przypadku, gdy promotor zrezygnuje z egzemplarza pracy przeznaczanego dla niego wystarczy wydrukować
pracę dwa razy (do akt studenta i do biblioteki). Istnieje możliwość oprawienia pracy dla studenta.
W każdej pracy należy umieścić podpisane własnoręcznie przez autora oświadczenie
o następującej treści:
Imię i nazwisko autora pracy
Kraków; dnia .................................
.........................................................
Oświadczenie
Świadom odpowiedzialności oświadczam, że przedkładana praca dyplomowa pt.:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
została napisana przeze mnie samodzielnie. Jednocześnie oświadczam, że praca nie narusza praw autorskich
w rozumieniu ustawy z dnia 4.04.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz. U. Nr 24, poz. 83)
oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. Przedłożona praca nie zawiera danych empirycznych
ani też informacji, które uzyskałem (am) w sposób niedozwolony. Stwierdzam, iż przedstawiona praca w
całości ani też w części nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z
nadawaniem dyplomu uczelni ani też tytułów zawodowych.
Ponadto oświadczam, że wersja elektroniczna pracy dyplomowej przekazania do dziekanatu jest wierną
kopią egzemplarza papierowego tej pracy.

własnoręczny podpis autora pracy
……………………………………….

UKŁAD GRAFICZNY PRACY
1.Format i postać maszynopisu
papier biały, format A4, zapisany jednostronnie
na stronie należy zmieścić 30 wierszy z 60 znakami (łącznie z odstępami)
2.Krój pisma
tekst Times New Roman 12 pkt.
tytuły 14 pkt., lub 16 pkt.
3.Interlinia – odstęp między wierszami 1,5
4.Marginesy
lewy 35-40mm
prawy 25mm
górny 25mm
dolny 25mm
5.Przypisy bibliograficzne (literaturowe)
podawać na dole strony
od tekstu oddzielić poziomą linią
czcionka Times New Roman 10 pkt.

 umeracja ciągła dla całej pracy
n
6.Rozdział
rozpoczynać od nowej strony
tytuły rozdziałów i podrozdziałów należy pisać dużymi drukowanymi literami (16 p) oraz nie kończyć „kropką”
7.Proszę o stosowanie dziesiętnej numeracji rozdziałów według poniższego wzoru:
Rozdział 1 TYTUŁ ROZDZIAŁU
1.1tytuł podrozdziału
1.2tytuł podrozdziału
1.2.1tytuł punktu
1.2.2tytuł punktu
STRUKTURA PRACY
Praca powinna składać się z:
1.Karty tytułowej pracy
2.Spisu treści
3.Wstępu, w którym znajdzie się
uzasadnienie wyboru tematu
cel pracy
charakterystyka poszczególnych rozdziałów
znaczenie i ewentualne praktyczne zastosowanie pracy, oraz wykorzystana metodę badań naukowych
charakterystykę ogólną wykorzystanych źródeł literatury
4.Zasadniczej części pracy z podziałem na rozdziały
5.Bibliografii ( z podziałem na źródła i literaturę)

