
Seminarium 
dyplomowe 

Przygotowanie pracy dyplomowej 



Wymogi formalne 
Temat pracy dyplomowej powinien być zgodny z kierunkiem kształcenia, 
specjalnością  dyplomowania i uwzględniać profil działalności katedry oraz 
zainteresowania studenta.  
Student, który studiuje dwie specjalności na danym kierunku, wykonuje jedną 
pracę dyplomową wiążącą dwie specjalności.  
Praca dyplomowa może być włączona w program prac naukowych katedry lub 
studenckiego koła naukowego.  
Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w terminach zgodnych z 
regulaminem studiów.  
Wykonaną pracę dyplomową, po uprzednim uzyskaniu adnotacji promotora w 
karcie zaliczeniowej o przyjęciu pracy, student przekazuje do dziekanatu w trzech 
egzemplarzach: (1 – w miękkiej oprawie, wydrukowana dwustronnie, podpisany 
przez promotora, format A-4; 2 – w twardej oprawie, wydrukowana 
jednostronnie, format A-4; 3 – na płycie CD w wersji pliku w formacie PDF lub 
DOC).  
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Wymogi formalne 
W trakcie przygotowania pracy dyplomowej student zobowiązany jest do 
poszanowania praw autorskich należnych autorom książek, podręczników i 
artykułów naukowych (np. poprzez stosowanie odsyłaczy do materiałów 
źródłowych).  
W przypadku stwierdzenia przypisywania sobie autorstwa fragmentu cudzego 
utworu lub ustalenia naukowego, może być stwierdzona nieważność 
postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego i wydania dyplomu. 
Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz recenzent na formularzu 
według obowiązującego wzoru. Ostateczna ocena pracy ustalana jest podczas 
egzaminu  dyplomowego, przede wszystkim na podstawie średniej 
arytmetycznej z tych ocen.  
Dyplomant ma prawo do zapoznania się z treścią ocen dokonanych przez 
promotora i recenzenta w terminie 1 tygodnia przed obroną pracy – stosowne 
dokumenty dyplomantowi udostępnia do wglądu promotor.  
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Struktura pracy 
dyplomowej 

Praca powinna zawierać:  
 stronę tytułową według ustalonego wzoru,  
 temat pracy zarejestrowany przez dziekanat,  
 spis treści,  
 wstęp lub wprowadzenie,  
 rozdziały pracy,  
 wnioski lub podsumowanie,  
 bibliografię,  
 ewentualnie załączniki.  

Zakres merytoryczny pracy powinien obejmować:  
 cel i zakres pracy,  
 określenie metodyki realizacji pracy (osiągnięcia celu),  
 rozwiązanie postawionego zadania (wyniki badań, analiza, 

rysunki),  
 wnioski szczegółowe i uogólnione,  
 wykaz cytowanej literatury (tj. bibliografię) i wykorzystanych 

materiałów.  
 dr Janusz Gierszewski 



Wymogi formalne 
Objętość pracy dyplomowej:  

 pracę dyplomową należy pisać na arkuszach A-4, wielkość czcionki: 12 Times 
New Roman, odstępy między wierszami ≤ 1,5;  

 objętość pracy dyplomowej ma wynikać z wyczerpującego opracowania 
tematu. Podział pracy na rozdziały  
Rozdział stanowi podstawową część składową pracy dyplomowej.  Proponuję 
przyjąć następujące ogólne zasady podziału:  

 podział na rozdziały powinien być przejrzysty tematycznie, logicznie spójny  
i wykluczający możliwość powtórzeń tych samych treści w różnych miejscach 
pracy,  

 tytuły rozdziałów powinny szczegółowo informować o ich treści,  
 tytuły rozdziałów mogą być pisane dużymi pogrubionymi literami, czcionką 

większą niż tekst podstawowy. Słowa "Wstęp" (Wprowadzenie), podobnie jak 
"Wnioski" (Podsumowanie) oraz "Bibliografia" należy pisać taką samą czcionką 
jak tytuły rozdziałów i rozpoczynać podobnie jak poszczególne rozdziały od 
nowej strony,  

 po tytułach rozdziałów i podrozdziałów oraz po tytule pracy nie stawia się 
kropek,  

 należy unikać dysproporcji pomiędzy objętością poszczególnych rozdziałów.  
dr Janusz Gierszewski 
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Struktura pracy 
Wewnętrzny podział rozdziałów  
Poszczególne rozdziały mogą dzielić się na podrozdziały, a te mogą podlegać 
dalszemu podziałowi. Mogą również występować rozdziały, które nie dzielą się 
wewnętrznie.  
Proponuję, aby wewnętrzny podział rozdziałów nie był większy niż 3-stopniowy.  
Najczęściej stosowany jest podział rozdziałów oparty na skali cyfrowej  
z wykorzystaniem wyłącznie cyfr arabskich np.:  
  
1. Tytuł pierwszego rozdziału  
1.1. ...........................................  
1.2. ...........................................  
1.2.1. ...........................................  
1.2.2. ...........................................  
2. ...........................................  
itp. ...........................................  
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SPIS TREŚCI  
Wstęp ..................................................................................................................................   3  
1. Tytuł pierwszego rozdziału ..........................................................................................  
1.1. Tytuł podrozdziału .....................................................................................................   
1.2. .......................................................................................................................................     
1.2.1. .....................................................................................................................................    
1.2.2. .....................................................................................................................................   
2. Tytuł drugiego rozdziału ...............................................................................................  
............................................................................................................................................... ....  
Wnioski .............................................................................................................................     
Bibliografia ..........................................................................................................................   
Spis rysunków .....................................................................................................................   
Spis tabel ..............................................................................................................................   
Załączniki .............................................................................................................................   
  
Tytuły rozdziałów lub równorzędne z rozdziałami w spisie treści można także pisać 
dużymi literami bez pogrubiania 

dr Janusz Gierszewski 



Wstęp  
Wstęp (Wprowadzenie)  
Wstęp składa się z trzech części:  

 w pierwszej przedstawia się przedmiot pracy dyplomowej z uzasadnieniem 
podjętego tematu (dlaczego zająłeś się tym tematem?), określeniem charakteru  
i rodzaju źródeł ( z jakiego materiału korzystałeś? Dlaczego te żródła a nie 
inne?), oraz stosowane metody badawcze,(jakimi problemami zajmujesz się  
w twojej pracy? Jakimi metodami),  

 w drugiej należy sformułować cel pracy w postaci krótkiego zdania,  
 w trzeciej należy krótko opisać zakres pracy - czyli streszczenie 

poszczególnych rozdziałów po 4 - 6 wierszy o każdym rozdziale (co zawarłeś w 
poszczególnych rozdziałach?).  
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Wnioski/podsumowanie 
Praca kończy się wnioskami. Niezależnie jednak od nazwy ta część pracy powinna 
wykazać, że cel pracy sformułowany we wstępie został spełniony.  
Jako najważniejszą należy przyjąć zasadę, że wszystkie stwierdzenia oraz wnioski 
szczegółowe i uogólnienia muszą wynikać z treści pracy.  
Przy pisaniu tej części pracy można przyjąć następujące zasady:  

 główną treścią powinna być synteza wyników szczegółowych prowadząca do  
uogólnień,  

 celowym jest dokonanie stwierdzeń o charakterze metodycznym, odnoszących się 
np. do dostępności danych źródłowych,  

 pożądane jest przedstawienie wniosków o charakterze praktycznym, które mogą 
mieć postać zaleceń adresowanych do konkretnych rozwiązań administracyjnych,  

 celowe są również wnioski o charakterze subiektywnym, np. odnoszące się do  
umiejętności i konieczności samodzielnego pozyskiwania i przetwarzania, na 
potrzeby pracy dyplomowej, wiedzy z obszarów nie objętych programem 
kształcenia na ukończonych studiach.  
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Bibliografia  
W bibliografii należy zachować kolejność poszczególnych pozycji zgodnie z 
porządkiem alfabetycznym, o którym decyduje pierwsza litera nazwiska autora. 
Literę imienia pisze się po nazwisku, odmiennie niż w tekście.  
Przykłady zapisów pozycji w bibliografii:  
Literatura:  
1. Kowalski J., Nowak M.: Projektowanie struktur administracji publicznej. 
Wydawnictwa PWSH Pomerania, Chojnice2 012.  
2. Nowak E., Podręcznik projektowania struktur administracji publicznej. Difin,  
Warszawa, 2010.  
3. Nowak A., Kowalski E., Struktury administracji publicznej, Administracja  
i Gospodarka, Nr 4/2010, s. 183-186.  
<<<< 
pracę zbiorową umieszcza się zgodnie z nazwiskiem jej redaktora naukowego.  
 
Akty prawne  
< Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 
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Cytowanie literatury 
Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 1998, s. 52-72. 
Z. Leoński, Kryteria ocen administracji publicznej w naukach o administracji,  
*w:+ J. Łukasiewicz (red), Jakość administracji publicznej, Rzeszów 2004, s. 235-243. 
Cytowanie tej samej pozycji kilka razy po sobie: 
  Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 1998, s. 40-41. 
  Idem/Tamże, s. 50. 
 
Cytowanie tej samej pozycji, przedzielonej innymi przypisami: 
  Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 1998, s. 23 - 25. 
  J. Wojnicki, Samorząd lokalny w Polsce i Europie, Pułtusk 2003, s. 15. 
  Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, op. cit., s. 34-43. 
 
Cytowanie strony internetowej: 
  Dane za stroną internetową:    http: // www.sejm.gov.pl (pobrano dn. <) 
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Uwagi ogólne 

W pracy dyplomowej nie należy używać czasowników w pierwszej osobie 
liczby pojedynczej lub mnogiej, stosując odpowiednie bezosobowe formy 
czasowników, np. przyjęto, zastosowano, wykorzystano, itp.  
Numer i tytuł tabeli umieszcza się nad tabelą. Numer i tytuł rysunku umieszcza 
się pod rysunkiem. Numer tabeli i rysunku zaleca się pisać pogrubionym 
drukiem (np. Tabela 1. lub Rys.1.), natomiast tytuły pisać bez pogrubiania. 
Tekst pracy powinien być pisany z uwzględnieniem podziału na akapity, 
przyjmując zasadę, że każda nowa myśl stanowi nowy akapit.  
Należy stosować jednakowe wcięcia we wszystkich akapitach.  
Zakończoną pracę, przed jej oddaniem do oprawienia powinien przejrzeć 
promotor, a dyplomant winien uwzględnić jego uwagi i dokonać stosownych 
korekt zawartości pracy.  
Oprawę pracy można wykonać dopiero po akceptacji jej treści przez 
promotora, wyrażonej  słowem „akceptuję”, datą i podpisem na tytułowej 
stronie pracy. 
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Kryteria recenzji 
dyplomowej 

• Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule ?  
• Układ pracy - jej struktura, podział treści, kolejności rozdziałów, 
kompletności tez;  
• Merytoryczna ocena pracy – analiza treści kolejnych rozdziałów;  
• Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu?  
• Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł;  
• Formalna strona pracy – kompletność elementów pracy, 
poprawność stylistyczna języka, spisy, redakcja przypisów;  
• Sposób wykorzystania pracy - publikacja, udostępnienie 
instytucjom, materiał źródłowy;  
• Ogólna ocena pracy.  
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Etapy procesu przygotowania 

pracy dyplomowej:  

A) wstępne studiowanie literatury i wybór tematu;  
B) określenie hipotezy roboczej;  
C) określenie celu pracy i jej zakresu, ułożenie planu pracy,  
D) studiowanie literatury fachowej i periodyków związanych z tematem i 
planem pracy;  
E) zebranie materiałów empirycznych i ich tematyczne opracowanie;  
F) dokonanie analiz wyników i podsumowanie badań;  
G) dokonanie syntezy hipotezy i celów pracy z materiałami empirycznymi;  
H) sformułowanie zasadniczych wniosków wraz z przedstawieniem 
proponowanych zmian;  
I) zakończenie opracowania pracy i jej edytorskie wykończenie.  
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Egzamin dyplomowy (ustny) 

W trakcie egzaminu dyplomowego student odpowiada na trzy pytania z zakresu 
- kierunku, specjalności dyplomowania i przygotowanej pracy dyplomowej;  
Pytanie z zakresu kierunku studiów – wynika z treści przedmiotów 
podstawowych i kierunkowych wykazanych w standardach kształcenia dla 
kierunku „administracja” – formułowane jest zazwyczaj  w drodze losowania, 
przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub promotora (wg uznania 
przewodniczącego komisji);  
Pytanie z zakresu specjalności dyplomowania – wynika z zakresu przedmiotu  
w ramach którego uruchomione było seminarium – formułowane jest przez 
promotora pracy dyplomowej;  
Pytanie z zakresu przygotowanej pracy dyplomowej – formułowane jest przez 
recenzenta pracy w sposób umożliwiający ocenę samodzielności przygotowania 
pracy przez studenta;  
Przebiegiem prac komisji kieruje jej przewodniczący, który ma prawo zadawania 
pytań dodatkowych (uzupełniających, uszczegóławiających) do wyżej 
wymienionych pytań 
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Zaliczenie seminarium 

(pierwszy etap) 
Zadanie 1. Zrecenzuj jedną z wybranych do pracy  dyplomowej bibliografii. 
(skorzystaj ze slajdu: Recenzja pracy dyplomowej) 
Zadanie 2. Przedstaw prezentacje swej pracy: 
Kolejność i treść poszczególnych slajdów powinna odzwierciedlać układ  
i zawartość pracy.  
Zaleca się następującą zawartość kolejnych slajdów:  

 Tytuł pracy dyplomowej, rodzaj pracy dyplomowej (licencjat/magisterska), 
autor, promotor, katedra (1 slajd).  

 Zawartość pracy – przedstawiona w punktach, struktura (1 slajd).  
 Założenia wyjściowe, np. przegląd literatury przedmiotu(1 slajd), przegląd 

poglądów (2-3 slajdy).  
 Własna koncepcja (hipoteza, pytania badawcze, cele pracy, metodyka badań, 

przyjęte metody, zakres pracy, tezy itd. 
 Wnioski końcowe (1 slajd)  

Zalecana całkowita ilość slajdów: 10 – 15. Czas prezentacji do 10 minut.  
Zalecana czcionka: wielkość – co najmniej 18, typ - Arial.  
Przygotowanie prezentacji potraktować jak projekt.  
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POWODZENIA 
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