WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PISANIA
I SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH
Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest złożenie,
w terminie co najmniej 2 tygodni przed datą obrony, kompletu następujących dokumentów:
1. wypełnionego indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta (oceny, daty, podpisy,
liczby godzin, punkty ECTS);
2. wypełnionej i podpisanej karty obiegowej;
3. czterech podpisanych fotografii (format 4,5 x 6,5);
4. trzech egzemplarzy pracy dyplomowej
- w każdym egzemplarzu powinno być oświadczenie studenta,
- w jednym egzemplarzu - do akt - powinno być oświadczenie promotora,
- egzemplarz do akt powinien być zszyty lub sklejony, wydrukowany dwustronnie,
oprawiony w miękką okładkę,
- strona tytułowa pracy i kolejność poszczególnych elementów pracy powinny być
zgodne z wytycznymi;
5. dwóch opisanych płyty CD (z wgraną pracą w formacie PDF): OSW, wydział, imię
i nazwisko studenta, temat pracy, imię i nazwisko promotora, ilość stron, rok);
6. osoby, które otrzymają ocenę bardzo dobrą z egzaminu SON oraz co najmniej oceny dobry plus z ćwiczeń z MDS, AAF, SON dołączają dwa małe zdjęcie legitymacyjne;
7. osoby, które chcą mieć wpisane w suplemencie dodatkowe informacje, np. udział
w pracach samorządu studenckiego, udział w sesji kół naukowych, ukończony kurs
masażu, udział w konferencjach itp. (to co było realizowane w ramach OSW, SKU
GLOB) proszone są o złożenie tych informacji na kartce razem z kompletem dokumentów.

Ostateczny termin złożenia dokumentów do obrony do dziekanatu do 26.05.

NA OSTATNIEJ STRONIE PRACY NALEŻY UMIEŚCIĆ OŚWIADCZENIE
PROMOTORA I STUDENTA (według wzoru)
Oświadczenie promotora pracy ma znajdować się w 1 pracy (egzemplarzu do akt, który jest
wydrukowany dwustronnie, zszyty lub sklejony), a oświadczenie studenta w 3 pracach

Oświadczenie promotora pracy
Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.
data...........................................
....................................................
podpis promotora pracy

Oświadczenie autora pracy
Świadoma/y odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca magisterska została
napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny
z obowiązującymi przepisami.
Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.
Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją
elektroniczną.
data .................................................

................................................
podpis autora pracy

DODATKOWE INFORMACJE
1. Wielkość czcionki tekstu pracy – 12
2. Wielkość czcionki tytułów rozdziałów – 14 pogrubiona
3. Wielkość czcionki tytułów podrozdziałów – 13 pogrubiona
4. Czcionka na stronie tytułowej pracy
- nazwa uczelni - 18 pogrubiona
- wydział - 16 pogrubiona
- imię i nazwisko, nr albumu - 14
- temat pracy - 16 pogrubiona
- praca napisana pod kierunkiem - 14
- Olsztyn 2018 - 14
Szczegółowe dyspozycje do pisania pracy w książkach:
Juśkiewicz - Swaczyna B., Jurgielewicz - Urniaż M., Klukowski K.: „Praca dyplomowa z fizjoterapii. Przewodnik dla autorów”, Wydanie II uzupełnione, Wyd. OSW, Olsztyn 2017
Żebrowski W.: „Technika pisania prac licencjackich i magisterskich. Zagadnienia wybrane”.,
Wydz. OSW

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
Wydział Fizjoterapii

…………………………………...
(imię i nazwisko studenta)

………………
(numer albumu)

……………………………………………………
(temat pracy)

Praca magisterska
napisana pod kierunkiem
………………………….
(tytuł /stopień naukowy, imię i nazwisko promotora)

Olsztyn 2018

Proszę nadać nr
stronom

SPIS TREŚCI
WSTĘP

………

ROZDZIAŁ I. ….........................................................................................................................

………

1.1. ........................................…………………………………………………………………….
1.2. ……………………………………………………………………………………………….
1.3. ……………………………………………………………………………………………….

………
………
………

ROZDZIAŁ II. ……………...........................................................................................................

………

2.1. ……………………………………………………………………………………………….
2.2. ……………………………………………………………………………………………….
2.3. ……………………………………………………………………………………………….
ROZDZIAŁ III. Metodologiczne podstawy pracy (lub metodologia badań własnych) ……...

………
………
………
………
………

3.1. Cel i przedmiot badań ……………………………………………………………………..
3.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze …………………………………………………..
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze …………………………………………………..
3.4. Organizacja terenu badań ………………………………………………………………...

………
………
………
………

ROZDZIAŁ IV. Problem w świetle badań własnych (wnioski z badań własnych)…………

………

4.1. ……………………………………………………………………………………………….
4.2. ……………………………………………………………………………………………….
4.3. ……………………………………………………………………………………………….

………
………
………

ZAKOŃCZENIE..........................................................................................................................
SPIS WYKRESÓW (lub tabel)………………………………………………………………...
BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………………..
ANEKS (załączniki)……………………………………………………………………..............
STRESZCZENIE………………………………………………………………………………..

………..
………..
………..
………..
………..

