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Wymogi, jakie powinna spełniać praca dyplomowa przygotowywana na
Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW
I.Wymogi merytoryczne
a)praca licencjacka (30-60 stron):
1.musi być zgodna z kierunkiem kształcenia (np. pedagogika), powinna też uwzględniać specjalność (np.
pedagogika rodzinna),
2.powinna uwzględniać aspekt praktyczny kwalifikacji absolwenta,
3.może mieć charakter:
·pracy diagnostycznej,
·studium problemu praktycznego,
·pracy projektowej.
Praca licencjacka nie może mieć charakteru studium teoretycznego.

Dopuszcza się możliwość prezentacji części empirycznej pracy w formie multimedialnej do 15 minut (np.
dokumentującej przeprowadzone przez licencjata działania praktyczne), co należy zaznaczyć w pracy
(student) i uzupełnić w recenzji (recenzent).
b)praca magisterska (50-100 stron):
1.musi być zgodna z kierunkiem kształcenia,
2.powinna uwzględniać aspekt teoretyczny kwalifikacji absolwenta,
3.może mieć charakter:
·pracy empirycznej, w tym eksperymentalnej i projektowej,
·monografii pedagogicznej,
·studium o charakterze teoretycznym.
II. Wymogi dotyczące struktury pracy dyplomowej
-strona tytułowa (standardowa w załączeniu),
-spis treści,
-wstęp – we wstępie należy wskazać przesłanki wyboru tematu pracy, określić jej cel i problematykę,
zaprezentować w skrócie zawartość poszczególnych rozdziałów pracy,
-numerowane rozdziały – przynajmniej jeden powinien zawierać odniesienie do dostępnej literatury, tytuł
rozdziału empirycznego powinien być sformułowany problemowo (a nie np. „Wyniki badań”); należy unikać
poważnych dysproporcji w objętości poszczególnych rozdziałów,
-zakończenie – w zakończeniu należy przedstawić wnioski z pracy oraz ich aspekt pedagogiczny,
-bibliografia – opis, w porządku alfabetycznym, powinien być zgodny z Polską Normą; opis stron
internetowych: autor, tytuł, ścieżka dostępu, w nawiasie informacja: sprawdzono dnia,
-wykaz tablic, rysunków, aktów prawnych etc.,
-aneks (zawierający załączniki, z oddzielną numeracją stron),

-oświadczenie studenta o samodzielnym przygotowaniu pracy dyplomowej – podpisane własnoręcznie (nie
kserowane!) we wszystkich egzemplarzach pracy,
-oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy złożonej w archiwum.

III. Wymogi dotyczące maszynopisu
-format arkusza papieru: A4 (pisane jednostronnie),
-czcionka: Times New Roman,
-wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt ,
-odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
-margines: górny i dolny – 2,5 cm; lewy – 3,0 cm, prawy – 2,0 cm,
-wcięcie akapitowe – 1 – 1,5 cm,
-justowanie,
-numeracja ciągła stron, numer u dołu strony, na środku (bez strony tytułowej),
-przypisy konsekwentnie – w tekście lub na dole strony.
Przed egzaminem dyplomowym student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie:
-2 egzemplarze pracy w formie wydruku (w tym jeden egzemplarz nieoprawiony)
-1 egzemplarz w wersji elektronicznej (na płycie CD, w formacie DOC lub PDF).

