Prace dyplomowe
wytyczne edytorskie

Przygotowanie pracy dyplomowej powinno kształtować umiejętności:
a)

Samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych; studiów literaturowych,

b)

diagnozowania i oceny problemów oraz osadzenia ich w literaturze,

c)

identyfikacji i analizowania obserwowanych zjawisk,

stosowania odpowiedniego warsztatu badawczego, samodzielnego rozwiązywania określonych
zadań diagnostycznych lub projektowych,
d)
e)

prowadzenia logicznego toku wywodów, poprawnego wyciągania wniosków,

f)

przygotowywania prac pisemnych w zakresie wybranej specjalności,

g)

posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem.

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH
Wymogi merytoryczne
Praca powinna zawierać:


określenie problemu,



rozwinięcie problemu,



zastosowanie określonej metody badawczej,



wykorzystanie odpowiednich narzędzi badawczych/analitycznych,



sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonej analizy,



osadzenie problemu badawczego w szeroko cytowanej literaturze przedmiotu.

Wymagania regulaminowe



Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego lub
praktycznego albo dokonaniem technicznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności
studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności
samodzielnego analizowania i wnioskowania.



Więcej szczegółów dotyczących przygotowania prac dyplomowych i obrony znajduje się w:
Regulaminie studiów UJD i Regulaminie dyplomowania WNŚPT
(http://www.wnspt.ujd.edu.pl/349,Dla-studentow )

Wymogi formalne
Praca powinna składać się z:


strony tytułowej,



streszczenia,



spisu treści,



wstępu,



rozdziałów, (ew. podrozdziałów),



zakończenia/ podsumowania/ wniosków,



wykazu cytowanej literatury zgodnie z wymogami opisu bibliograficznego,



wykazu wykorzystanych aktów prawnych (w uzasadnionych przypadkach),



spisu tabel (jeśli występują w pracy),



spisu rysunków, schematów, map, itp. (jeśli występują w pracy),



spisu ewentualnych załączników.

Rozdziały muszą liczyć nie mniej niż 5 stron.
Maksymalna liczba poziomów konspektu wynosi 3

(1. , 1.1., 1.1.1.).

Zalecana objętość pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej) to około 30 - 60 stron, natomiast pracy magisterskiej - około
60 - 100 stron.

Układ strukturalny pracy:
Strona tytułowa (wg wzoru umieszczonego na stronie wydziału w zakładce „Regulaminy i
podania”).
Streszczenie

Spis treści
Wstęp (należy zarysować ogólne tło badanego problemu, uzasadnić celowość podjęcia tematu,
określić cel i zakres pracy, wskazać metody badawcze, a także przedstawić ogólne informacje o
zawartości poszczególnych rozdziałów pracy).
1. Przegląd literatury…/ Stan zagadnienia…/ Metodyka badań…* (charakterystyka
dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie objętym tematem pracy, metody
wykorzystane/zastosowane w rozwiązywaniu postawionego w pracy problemu).


1.1. ewentualne podrozdziały.


1.1.1. ewentualne pod-podrozdziały.

2. Charakterystyka przedsiębiorstwa…/ Charakterystyka materiału
Obliczenia… /Projekt…/itp.*


badawczego…/

2.1. ewentualne podrozdziały.


2.1.1. ewentualne podpodrozdziały.

3. Analiza uzyskanych wyników…/ Opis uzyskanego rozwiązania.../ Dobór urządzeń.../ itp.*


3.1. ewentualne podrozdziały.


3.1.1. ewentualne podpodrozdziały.

Wnioski/Podsumowanie/Zakończenie* (wypunktowane syntetyczne wnioski wynikające z pracy, z
zaznaczeniem własnych spostrzeżeń i osiągnięć).
Literatura/Bibliografia*
Spis tabel (jeśli występują w pracy),
Spis rysunków (jeśli występują w pracy),
Załączniki (ewentualnie)

* - wybrać odpowiednie

Wymogi edytorskie


Wymogi dotyczące maszynopisu pracy dyplomowej/magisterskiej:
• format arkusza papieru:

A4,

• czcionka:

Times New Roman,

• wielkość czcionki podstawowej:

12 pkt,

• odstęp między wierszami:

1,5 wiersza,

• marginesy:

górny –

2,5 cm;

dolny –

2,5 cm;

lewy

–

3,0 cm;

prawy –

2,0 cm,

• w przypadku drukowania obustronnego ustawić marginesy lustrzane,
• stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów),
• każdy nowy akapit należy rozpoczynać wcięciem 1,2 cm,
• wszystkie strony pracy (począwszy od spisu treści) są numerowane, numeracja ciągła stron w
stopce tj. na dole strony w rogu zewnętrznym, czcionka o rozmiarze 12 pkt.
• odstęp między wyrazami - jedna spacja.



Koniec wiersza nie może kończyć się pojedynczą literą lub spójnikiem. Należy je przenieść do następnego
wiersza za pomocą „twardej spacji” (klawisze: „Ctrl+Shift+ spacja”) wstawionej pomiędzy tzw. „sierotkę” i wyraz
po niej.



Tytuły rozdziałów (poziom I konspektu): czcionka Times New Roman 16 pkt. – pogrubiona, wersaliki; odstęp
przed akapitem 24 pkt, po - 12 pkt; zawsze od nowej strony; odstęp między wierszami pojedynczy, numeracja
rozdziału głównego np. 1. TYTUŁ ROZDZIAŁU



Tytuły podrozdziałów: czcionka Times New Roman - pogrubiona, odstęp przed 12 pkt., po 6 pkt.:
•

poziom II: rozmiar czcionki 14 pkt., np.: 1.1. Tytuł podrozdziału

•

poziom III: rozmiar czcionki 12 pkt., np.: 1.1.1. Tytuł podpodrozdziału.



Tytuły rozdziałów i podrozdziałów wyrównane do lewego marginesu.



Nie należy stawiać kropek na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów.



Jednakowa wielkość wcięcia w przypadku wypunktowania oraz jednolity sposób zakończenia wypunktowania
- , (przecinek) lub ; (średnik).



Tabele
Tabele mają być numerowane:


przy niewielkiej liczbie tabel powinny być one numerowane kolejno cyframi arabskimi,



możliwość numeracji dwustopniowej, np. Tabela 2.1., gdzie pierwsza cyfra oznacza numer
rozdziału a druga – kolejny numer tabeli w tym rozdziale,



wyraz „Tabela” oraz numer tabeli pogrubione,



tytuł tabeli dosunięty do jej lewego marginesu, czcionka 10 pkt.,

Przykład:
Tabela 1. Przykładowy podpis tabeli


pod tabelą podać, dosunięte do lewego boku, źródło jej pochodzenia np. opracowanie własne,
lub opracowano na podstawie […], czcionka 10 pkt,



nagłówki kolumn w tabeli pogrubione i wyśrodkowane,



tekst w tabeli: czcionka o rozmiarze 10 pkt. bez odstępów między liniami,



odstęp między tytułem tabeli a tabelą 6 pkt., odstęp między tekstem pracy a tytułem tabeli oraz
pod tabelą 12 pkt.



Rysunki


wszelkie rysunki, wykresy, schematy, fotografie, histogramy itp. należy nazywać w tekście rysunkami i
numerować kolejnymi cyframi arabskimi,



możliwość numeracji dwustopniowej, np. Rys. 2.1., gdzie pierwsza cyfra oznacza numer rozdziału, a
druga – kolejny numer rysunku w tym rozdziale,



stosuje się pogrubiony skrót Rys. oraz numer rysunku,



podpisy centralnie pod rysunkami: wielkość czcionki 10 punktów,



odstęp między rysunkiem a tytułem 6 pkt., odstęp do tekstu pracy nad rysunkiem i pod podpisem 12
pkt,



jeśli rysunek jest cytowany za innym autorem - podać centralnie pod rysunkiem źródło jego
pochodzenia.

Przykład:
Rys. 4. Przykładowe umieszczenie rysunku w tekście, podpis wyśrodkowany
Źródło:





Tabele i rysunki:


należy wycentrować na stronie,



w tekście muszą być wyprzedzające powołania do wszystkich tabel i rysunków zamieszczonych w
pracy,



tabele i rysunki nie powinny być dzielone stronami. W przypadku konieczności podziału tabeli nad
powstałą jej częścią należy umieścić nagłówek .

Równania matematyczne:


wyśrodkowane na stronie, czcionka normalna 12 pkt., indeks górny i dolny 8 pkt., indeks podrzędny 6
pkt., symbol 18 pkt., podsymbol 12 pkt.,



numeracja podawana w nawiasach (...) wyrównanych do prawego marginesu, zasady numeracji
dwustopniowej analogiczne, jak w przypadku tabel i rysunków.



Przypisy i odsyłacze


Przypisy sporządzamy w celu identyfikacji publikacji źródłowych, z których korzysta się przy pisaniu własnej pracy.



Dbałość o szczegóły świadczy o jakości warsztatu badawczego Autora, a także o jego rzetelności i uczciwości
w korzystaniu z dorobku naukowego innych badaczy.



W literaturze przedmiotu nie ma jednej obowiązującej szkoły tworzenia przypisów. Niesie to ze sobą konieczność
konsekwencji ich sporządzania, tzn. nie mieszamy „op. cit.” z „dz. cyt.”, czy „ibidem” z „tamże” a jeśli
decydujemy się podawać nazwę wydawnictwa, to przy wszystkich opracowaniach.



W przypadku, gdy następny przypis pochodzi z tego samego źródła co poprzedni, stosuje się: Ibidem = Tamże



W przypadku, gdy przypis dotyczy źródła cytowanego wcześniej, stosuje się: op. cit. = dz. cyt.



Najczęściej stosujemy przypisy u dołu strony.



Znaki przystankowe trzeba umieszczać za cyferką przypisu, np.:

Jak stwierdza Harrington, będzie to wszystko dość nudne1.
„Współczesne demokracje liberalne nie wypłynęły z mglistych oparów tradycji”2.
1 J.

Nowak i in., Polityka, Warszawa 2013
2 T. Bodio, W. Jakubowski (red.), Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 27.



Literatura/ Bibliografia:


musi zawierać wyłącznie wykaz pozycji cytowanych w tekście pracy,



źródła literaturowe (także adresy internetowe) podaje się w zależności od zastosowanego stylu
bibliograficznego:
a.

w przypadku stosowania przypisów – spis literatury sporządza się w porządku alfabetycznym
wg nazwisk cytowanych autorów, zebranych w postaci numerowanego wykazu, najpierw
pozycje książkowe, potem publikacje źródłowe, ustawy, normy, strony internetowe zamieszcza się na końcu spisu; gdy prac jednego autora jest więcej, to należy uporządkować
je wg kolejności roku ukazania się.

b.

numerowanie pozycji literaturowych w kolejności występowania w tekście, oznaczanie
cyframi arabskimi w nawiasach kwadratowych [1]; spis literatury stanowi numerowany wykaz
pozycji.

c.

w stylu APA - odsyłacze w tekście: przywołanie przez podanie nazwisk autorów, roku wyd. +
ew. numery stron (Hodges, 2010; Devine & Sherman, 1999, s. 156-157; Jones et al., 2015 [to
powyżej dwóch autorów]); spisy cytowanych pozycji w porządku alfabetycznym;

Przykłady bibliografii:

publikacja książkowa:


Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe: (wskazówki praktyczne), Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2005.

artykuł zamieszczony w czasopiśmie:


Tian S., Study on accident statistical model and analysis system, [in:] Progress in Safety Science and
Technology, Vol 5, 2005, p. 1770-1774 .

artykuł zamieszczony na stronie internetowej:


Dzido D., Spektakle codzienności: O wizerunkach kobiecości i męskości, dostępne przez:
http://www.gender.lodz.pl/czytelnia/prasa/spektakle_codzienności.htm; data dostępu: 21.04.2005 r.

hasło ze słownika, encyklopedii, itp.:


hasło: plagiat, [w:] Słownik terminów literackich, (red.) J. Sławiński, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000, s. 389.

Przykład stylu opisanego w podpunkcie a:

Przykład stylu opisanego w podpunkcie b:

Przykład stylu opisanego w podpunkcie c (APA):

