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Zasady pisania pracy dyplomowej / magisterskiej 

 

 Objętość i struktura pracy  

Nie ma oficjalnych ustaleń co do liczby rozdziałów. Przyjmujemy, że praca dyplomowa  

powinna się składać z trzech rozdziałów (magisterska – co najmniej czterech), wstępu,  zakończenia 

oraz zestawienia Literatury, spisu tabel i wykresów. 

Objętość:  dyplomowa 50-70 stron (magisterska 70-90 stron)  

czcionka 12”, odstęp 1,5;  marginesy  - prawa strona: 2,5-3,0;  lewa strona : 3,5- 4 

 

Układ ramowy pracy dyplomowej zawiera: 

• wstęp 

• omówienie problemu w literaturze naukowej 

• opis stosowanych metod badawczych 

• wyniki przeprowadzonych badań 

• omówienie wyników 

• wnioski 

• bibliografia 

• załączniki. 

Podział pracy na rozdziały powinien spełniać kryterium poprawności logicznej i zasady tzw. 

rozłączności podziału [rozdział musi posiadać kilka podrozdziałów]. 

Uwaga! Tytuł rozdziału nie może być identyczny jak tytuł pracy, a tytuł podrozdziału jak tytuł rozdziału! 

 

Charakterystyka rozdziałów 

Wstęp - jest to część o charakterze informacyjnym i ma wskazać czytelnikowi istotę problemu 

omawianego w pracy. Wstęp precyzuje problemy omawiane w pracy, może wyjaśniać motywy 

wyboru tematu i podkreślać te elementy, które zasługują na uwagę (nowatorstwo problematyki, , 

zastosowanie  oryginalnej metody, brak badań empirycznych w zakresie omawianego problemu lub  

przeprowadzenie wszechstronnych badań empirycznych). We wstępie należy umieścić krótką 

charakterystyką zawartości poszczególnych rozdziałów. Wstęp powinien zmieścić się w 

granicach 1-3 stron. 

Uwaga! We wstępie powinny znaleźć się takie informacje jak: wyjaśnienie tytułu, cel i zakres pracy, 

a także sposób realizacji zamierzenia. Wstęp powinien zawierać także krótką charakterystykę stanu 

badań i ich przydatności. Wskazane jest podanie metod i narzędzi badawczych stosowanych w 

pracy oraz wykorzystanych materiałów źródłowych i ich ocenę. 
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Rozdział I (wprowadzający)  - powinien ukazać znajomość przez Autora teoretycznych zagadnień 

związanych z tematem pracy, szczególnie poprzez: 

• przedstawienie istotnych elementów, zasad i praw, które cechują dziedzinę, w której 

zawiera się temat pracy,  

• wykazanie się znajomością literatury przedmiotu;  

• częste podpieranie się cytatami w formie przypisów;  

• umiejscowienie tematu pracy w opisanej dziedzinie. 

 

Rozdział II – zazwyczaj ujmuje metodyczne zagadnienia pracy. Powinien zawierać określenie celu 

ogólnego pracy oraz celów szczegółowych, zakres pracy, podanie oraz opis metod i narzędzi 

badawczych stosowanych w pracy oraz omówienie wykorzystanych materiałów źródłowych i ich 

ocenę. W tej części pracy należy także scharakteryzować obszar badawczy i metodologię badań z 

uwypukleniem i szerszym omówieniem metod stosowanych w pracy. 

 

Rozdział empiryczny - (jeden lub dwa w zależności od podjętej problematyki badawczej i 

szczegółowości  analiz empirycznych) powinien stanowić rozwiązanie problemu badawczego, jaki 

autor postawił sobie we wstępie pracy. Rozdział ten stanowi podstawę formułowania wniosków. 

Szczególnie cenna jest własna inwencja autora pracy. Istotne jest by konstrukcja tego rozdziału 

stanowiła pewien wkład własny autora do opisywanej dziedziny. Konkluzją tego rozdziału powinna być 

opinia autora na temat badanego zagadnienia. 

 

Podsumowanie pracy i wnioski — powinno zawierać odpowiedź na pytanie, czy autor zrealizował 

cele postawione we wstępie i w jakim wymiarze - to tutaj jest miejsce na „pochwalenie się” swoimi 

osiągnięciami i wyeksponowanie rzeczy najciekawszych a równocześnie istotnych dla badanego 

problemu. Wnioski powinny być konstruowane w ścisłym powiązaniu ze wstępem i przeprowadzoną 

analizą. Jest wskazane, by wnioski częściowo wybiegały w przyszłość. Pożądaną formą jest 

konstruowanie tej części pracy w sposób jak najbardziej precyzyjny i przejrzysty - z wykorzystaniem 

wymienienia i wypunktowania. Optymalna długość wniosków to 2-3 strony. 
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STRONA TYTUŁOWA PRACY  

DANE O CHARAKTERZE OBLIGATORYJNYM  

1. Oznaczenie uczelni, wydziału, kierunku studiów / specjalności 

2. Imię i nazwisko autora pracy 

3. Tytuł pracy [bez żadnych skrótów] 

4. Określenie rodzaju pracy [magisterska lub licencjacka]  

5. Oznaczenie osoby, pod kierunkiem której praca jest pisana 

6. Oznaczenie siedziby uczelni i roku napisania pracy. 

PRZYKŁAD WŁA ŚCIWIE NAPISANEGO PUNKU 5  

• Promotor: 

Prof. dr hab. XXX 

lub 

• Praca dyplomowa (magisterska) napisana pod kierunkiem prof. dr hab. XXX 

SPIS TREŚCI  

WSTĘP   ……… ................................................................................................... ….2 

ROZDZIAŁ I      XXXXXXXX 

1.1. Aaaaaaaaaa ......................................................................................................... 6 
1.2. Bbbbbbbbb ......................................................................................................... 7 
1.3.  ............................................................................................................................ 10 
1.4.  ........................................................................................................................... 12 

1.5. Cccccccccc .........................................................................................................  

 

ROZDZIAŁ II  XXXXXXX 
 
2.1. …… 
2.2…… 
….          

itd 

 

ROZDZIAŁ III     XXXXXXXX 

3.1…. 

3.2… 

….. 
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ROZDZIAŁ IV     XXXXXXXX 

4.1…. 

3.2….. 

…. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI   lub ZAKOŃCZENIE    
 
 
Bibliografia ...............................................................................................................  
 
Spis tablic .................................................................................................................  
 
Spis rysunków ..........................................................................................................  
 
Spis załączników ......................................................................................................  
 
Aneks ........................................................................................................................  

 

PRZYPISY 

Rola przypisów: 

1. Wskazują na źródła określonych danych, przedstawianych cytowanych poglądów, stanowisk 

refleksji, rozstrzygnięć, hipotez, odkryć itp. 

2. Dają dodatkowe informacje o zagadnieniu przedstawianym w tekście (niezależnie czy 

pochodzą od autora tekstu, czy od komentatora lub redaktora) 

3. Zawierają dodatkowy materiał polemiczny, analityczny, inny wskazujący na złożoność 

tematu, punktu widzenia oraz na okoliczności i kryteria prezentowanej przez autora racji. 

Można je umieścić: Na dole każdej strony (taką możliwość daje edytor tekstów Word) . 

 

STOSOWANE SKRÓTY: 

jak wyżej - stosowane wówczas gdy zachodzi potrzeba identycznego zacytowania w bezpośrednim 

następnym przypisie 

tamże - stosowane wówczas gdy zachodzi potrzeba identycznego zacytowania w bezpośrednim 

następnym przypisie, ale z inna stroną 

ibidem - oznacza to samo co polskie tamże 

op.cit., - łacińskie oper cytato (w cytowanym dziele) lub opus citatum (dzieło cytowane) 

zob., (zobacz...) por., (porównaj...) cyt. za (cytowane za...)  

S. (strona) 

PISANIE W CUDZYSŁOWIE („ ....")  

przypadki stosowania cudzysłowu: 

1. w okolicznościach szczególnych, w których chodzi o wyeksponowanie oryginalności sformułowania, 

2. przy cytowaniu wypowiedzi lub fragmentu tekstu, 

3. przy pisaniu nazw czasopism (jeśli taką zasadę przyjmiemy w pracy) 
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ZASADY TWORZENIA BIBLIOGRAFII  

Wszystkie wykorzystane w pracy źródła powinny znaleźć się w bibliografii w układzie alfabetycznym. 

Wymienione pozycje w bibliografii należy ponumerować. Oto kilka przykładów: 

1. Egeman E., Restrukturyzacja i zatrudnienie, Poltext, Warszawa 1998. 

2. Gableta M., Przesłanki i tendencje, w: Współczesne tendencje w zarządzaniu personelem, AE-

TNOik, Kraków 1999. 

3. Transformacja gospodarki polskiej, praca zbiorowa pod red. S. Kowala, Secesja, Kraków 1996. 

 

SPIS TABLIC 

Tablica 1. Stopa bezrobocia w Polsce w latach ...............................................................................  

Tablica 2. Wyniki  ........................................................................................................................  

 

ZASADY OGÓLNE  

 Podczas pisania pracy należy przestrzegać następujących zasad: 

1. Zasady kompletności - polega ona na uwzględnieniu w pracy wszystkich ważnych elementów i 

unikaniu elementów zbędnych. 

2. Zasady podporządkowania, polegającą na tym, że każda część pracy musi wynikać z tematu i z 

celu pracy oraz z ogólnej koncepcji rozwiązania przyjętych w nich zadań. Poszczególne 

zagadnienia powinny wynikać z poprzednich w sposób logiczny - każda następna część pracy 

powinna stanowić kontynuację poprzedniej i być jednocześnie podstawą części po niej 

następującej. 

3. Zasady wyłączności, polegającej na tym, że danego zagadnienia nie można omawiać kilka razy 

w różnych miejscach pracy. 

 

Uwaga! 

Każda praca zaakceptowana wstępnie przez Promotora musi być sprawdzona przez system 

antyplagiatowy „Plagiat”. Promotor  po zapoznaniu się z raportem z systemu antyplagiatowego 

ostatecznie wyraża opinię czy praca może zostać złożona w takiej wersji w dziekanacie. Skróconą 

wersję raportu z systemu antyplagiatowego należy wydrukować i dołączyć do każdego egzemplarza 

pracy dyplomowej składanej w dziekanacie.  

 


