Załącznik nr1 do Regulaminu Dyplomowania
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności
Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia
I. PRACA DYPLOMOWA
1. Wymogi podstawowe
praca jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora,
temat pracy powinien być związany ze specjalnością i kierunkiem kształcenia,
podlega recenzji,
stanowi przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu dyplomowego.
2. Charakter pracy
Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego,
w którym student wykazał się umiejętnością samodzielnej analizy i wnioskowania.
Praca licencjacka i magisterska obejmuje opracowanie uzgodnionego z promotorem
tematu z wykorzystaniem określonej metodologii badań.
Praca może być opracowaniem o charakterze:
 poglądowym,
 empirycznym,
 projektowym,
 analitycznym (np. rozwiązanie problemu praktycznego),
 przeglądowym,
 innym, po akceptacji dziekana kierunku studiów.
3. Temat pracy
• winien wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z obszarem nauk danego kierunku,
• każdy temat pracy dyplomowej powinien być przedstawiony do akceptacji RW.

4. Wymogi merytoryczne
Praca powinna zawierać:
 wyraźne określenie problemu badawczego,
 odniesienia do podstawowej literatury przedmiotu, opis sposobu rozwiązania
problemu (zastosowane metody, techniki, narzędzia badawcze).
Przygotowanie pracy licencjackiej (magisterskiej) powinno ukształtować
umiejętności:
 samodzielnych studiów literaturowych,
 diagnozowania i oceny problemów, zwłaszcza tych, z którymi absolwent
będzie miał do czynienia w praktyce,
 wyciągania właściwych wniosków,






czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej
w zastosowaniu do praktyki lub do wnioskowania teoretycznego,
prowadzenia logicznego toku wywodów,
samodzielnego rozwiązania określonych zadań diagnostycznych lub
projektowych,
posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem.

5. Wymogi formalne
Praca powinna zawierać:
 stronę tytułową (Dziennik Wirtualny),
 spis treści,
 wstęp (zaznaczenie tła badanego problemu, wskazanie motywów wyboru
tematu pracy, określenie celu i zakresu pracy, wykorzystanie metod
badawczych, a także przedstawienie ogólnych informacji o zawartości
poszczególnych rozdziałów pracy i podstaw źródłowych),
 rozdziały zawierające zasadniczy tekst pracy
 wyniki badań (przebieg badań, analiza poszczególnych etapów badań i wyniki
zbiorcze. Podstawowe metody statystyczne powinny być zastosowane w
każdej pracy magisterskiej a w pracy licencjackiej wystarczą proste obliczenia
np. wyrażone w odsetkach. Nie należy w badaniach wybierać grupy równej
100 lub jej wielokrotności),
 zakończenie (syntetyczne wnioski wynikające z pracy oraz zasygnalizowanie
ewentualnych możliwości przyszłościowych rozwiązań),
 wykaz (spis) tabel
 wykaz cytowanej literatury w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami
opisu bibliograficznego,
 aneksy.
6. Wymogi edytorskie
Maszynopis pracy licencjackiej powinien spełniać następujące wymagania:
 format arkusza papieru A4, drukowana dwustronnie,
 czcionka Times New Roman,
 wielkość czcionki podstawowej 12 pkt.,
 odstęp między wierszami 1, 5 wiersza,
 marginesy: górny, dolny, lewy, prawy 2, 5 cm; na oprawę 1 cm,
 stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów),
 stosować akapity,
 wszystkie strony pracy są ponumerowane (numeracja stron w stopce
wyrównana do prawej, czcionka o rozmiarze 12 pkt.); pierwszą stroną jest
strona tytułowa pracy dyplomowej,





tytuły rozdziałów powinny być napisane wersalikami pogrubioną czcionką
o rozmiarze 14 pkt.; tytuły podrozdziałów powinny być napisane pogrubioną
czcionką 12 pkt.; poniżej każdego tytułu należy zostawić przestrzeń
o szerokości 12 pkt.; nie należy stawiać kropek na końcu tytułów rozdziałów
i podrozdziałów,
przypisy (PEDAGOGIKA I WYCHOWANIE FIZYCZNE) powinny być umieszczone
na dole strony, do której się odnoszą; rozmiar czcionki 10 pkt.
W pracach z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (FIZJOTERAPIA
I KOSMETOLOGIA) zaleca się zbieranie piśmiennictwa zgodnie
z systemem Vancouver.
• należy uwzględniać skróty międzynarodowe czasopism,
• układ piśmiennictwa zgodny z kolejnością cytowania lub alfabetyczny,
• w spisie piśmiennictwa umieszczać tylko te pozycje, które są cytowane
w pracy,
• cytowanie poszczególnych pozycji piśmiennictwa polega na podaniu
odnośników, czyli kolejnych oznaczeń w odpowiednim miejscu w tekście np.
[1, 4] . W systemie tym nie stosujemy przypisów.
W spisie literatury należy uwzględnić: nazwisko, pierwsze litery imion,
tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma (wg Index Medicus}, rok, tom i strony
(początkową i końcową). W spisie piśmiennictwa dopuszczalne jest
zamieszczanie stron internetowych (data dostępu).
Przykłady:
Monografia: (Nazwisko i pierwsza litera imienia, Nazwisko i pierwsza litera
imienia. Tytuł. Wydawnictwo. Miejsce wydania i rok.)
Rozdział w monografii: (Nazwisko i pierwsza litera imienia. Tytuł rozdziału.
W: Tytuł monografii.Red.nazwisko i imię. Wydawnictwo. Miejsce wydania i
rok; strony od-do.)
Artykuł w czasopiśmie: (Nazwisko i pierwsza litera imienia, Nazwisko
i pierwsza litera imienia. Tytuł artykułu.Nazwa czasopisma i rok; tom; strony
od-do.)

7. Złożenie pracy dyplomowej

Pracę dyplomową, zatwierdzoną przez Promotora, należy złożyć w Dziekanacie
w następującej formie:
 jeden egzemplarz w twardej oprawie; drugi egzemplarz może być w oprawie
miękkiej (niebindowany),
 dołączyć elektroniczną formę tekstu pracy zapisaną na CD wraz z opisem,
 wraz z pracą dyplomową należy złożyć komplet wymaganych dokumentów i
dokonać opłaty zgodnej z regulaminem opłat za studia w WSIU.

