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ZASADY OPRACOWANIA PRAC LICENCJACKICH
PRACA LICENCJACKA
1.Wymogi podstawowe pracy :
praca jest przygotowywana samodzielnie przez studenta (lub w zespole maksymalnie 2 studentów) pod
kierunkiem opiekuna naukowego,
praca musi być związana ze specjalnością i kierunkiem kształcenia studenta,
praca stanowi przedmiot oceny opiekuna naukowego i recenzenta, a także obrony w trakcie egzaminu
dyplomowego,
tematy prac licencjackich są przedstawiane i zatwierdzane przez Radę Wydziału.
2.Charakter pracy
Praca jest opracowaniem o charakterze empirycznym z możliwością zastosowania jej w praktyce.
3.Wymogi merytoryczne
Praca powinna zawierać:
wyraźne określenie problemu badawczego, celu pracy, hipotez i pytań badawczych,
odniesienie do podstawowej literatury przedmiotu,
opis sposobu rozwiązania problemu (zastosowane metody, techniki, narzędzia badawcze).
4.Przygotowanie pracy licencjackiej powinno ukształtować umiejętności:
samodzielnych studiów literatury związanej z tematem pracy,
diagnozowania i oceny problemów,
identyfikacji i analizowania obserwowanych zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi absolwent będzie miał do
czynienia w praktyce, dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie tych zjawisk i wyciągania
właściwych wniosków,
czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej w zastosowaniu do praktyki
lub do wnioskowania teoretycznego, a także prowadzenia logicznego toku wywodów,

s amodzielnego rozwiązywania określonych zadań diagnostycznych lub projektowych,
posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem.
5.Układ opracowania pracy licencjackiej na piśmie:
strona tytułowa powinna zawierać, pełną nazwę Uczelni , imię i nazwisko autora lub autorów, tytuł pracy,
imię i nazwisko opiekuna pracy, logo Wydziału Turystyki i Rekreacji, nazwę Katedry, Zakładu lub jednostki w
której praca została napisana oraz miejsce i rok napisania pracy,
spis treści (z wyraźnie zaznaczonym wkładem pracy każdego z autorów w przypadku zespołu dwóch osób),
wstęp (we wstępie należy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać przesłanki wyboru tematu
pracy, określić cel i zakres pracy, wskazać metody badawcze, a także przedstawić ogólne informacje o
zawartości poszczególnych rozdziałów pracy i podstawy źródłowe); dopuszcza się możliwość rozdzielnego
opisania poszczególnych elementów wstępu,
ponumerowane rozdziały pracy opisujące poszczególne części analizowanego problemu,
zakończenie (w zakończeniu należy wskazać syntetyczne wnioski wynikające z pracy oraz ewentualnie
zasygnalizować możliwości przyszłościowych rozwiązań),
sekwencyjne przypisy i komentarze umiejscowione zgodnie z zasadami przyjętymi w danej dyscyplinie
naukowej,
na końcu pracy wykaz piśmiennictwa w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami opisu bibliograficznego
(wg nazwisk autorów) i odrębnie źródła inne np. akty prawne, strony internetowe, źródła niepublikowane
itp.,
spis tabel,
spis rycin,
spis fotografii,
(wszystkie wyżej wymienione spisy muszą występować na odrębnych stronach z podaniem stron na których
występują w tekście pracy),
oświadczenie o autorstwie napisanej pracy (w przypadku dwóch autorów dwa oświadczenia ) na ostatniej
stronie.
6.Wymogi edytorskie
Maszynopis opracowania pracy licencjackiej powinien spełniać następujące wymogi:
f ormat arkusza papieru A4, czcionka Times New Roman, wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt., odstępy
miedzy wierszami: 1,5 wiersza,
marginesy: górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm,
marginesy : lewy 3,5 cm, prawy 2,5 cm,
stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów),
stosować akapity,
wszystkie strony pracy muszą być ponumerowane (numeracja stron w stopce wyrównana do prawej,
czcionka o rozmiarze 12 pkt.): pierwszą stroną jest strona tytułowa pracy dyplomowej (bez numeru),
tytuły rozdziałów powinny być napisane dużymi literami pogrubioną czcionką o rozmiarze 14 pkt.; tytuły
podrozdziałów powinny być napisane pogrubioną czcionką 12 pkt.; należy stawiać kropkę na końcu tytułów
rozdziałów i podrozdziałów,
zalecana objętość pracy w przypadku 1 osoby – nie powinna przekroczyć 30-40 stron; w przypadku zespołu 2
osób - nie powinna przekroczyć 60 stron,
ilość egzemplarzy : 3 oraz rejestracja elektroniczna na płycie CD.
7.Złożenie pracy licencjackiej
Pracę zatwierdzoną przez Promotora należy złożyć w Dziekanacie w następującej formie:
- 1 egzemplarz w twardej oprawie drukowany dwustronnie,
- 2 egzemplarze w miękkiej oprawie drukowane dwustronnie wraz z elektroniczną formą tekstu pracy
zapisaną na CD w edytorze Word wraz z opisem (imię i nazwisko autora pracy oraz tytuł pracy).
8.Przebieg egzaminu licencjackiego
Zgodnie z Regulaminem Studiów egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym zdawanym przed

trzyosobowa komisją, której przewodniczy Dziekan lub osoba powołana przez Dziekana, a członkami Komisji
są: opiekun pracy i recenzent. Odbywać się on będzie w jednostkach dydaktycznych Wydziału.
Egzamin składa się z:
- prezentacji multimedialnej pracy w programie Power Point trwającej maksymalnie 10 minut, w przypadku
dwóch autorów pracy w trakcie prezentacji każdy z nich przedstawia odrębnie opracowaną przez siebie część
pracy zawierającą najistotniejsze jej elementy,
odpowiedzi na pytania, po jednym pytaniu od recenzenta pracy i opiekuna naukowego dotyczące
napisanej pracy.

