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 PDF): wydział, imię i nazwisko
studenta, temat pracy, imię i nazwisko promotora, ilość stron, rok).
6. osoby, które chcą mieć wpisane w suplemencie dodatkowe informacje, np.
udział w pracach samorządu studenckiego, ukończony kurs wychowawców kolonii, ukończony kurs masażu, udział w mistrzostwach makijażu 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:
studia stacjonarne do 28.05., egzamin praktyczny 4.06;
studia niestacjonarne do 27.05, egzamin praktyczny 9.06.

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 niniejszą pracę licencjacką
przygotowałam/em samodzielnie i nigdy nie stanowiła ona podstawy innego egzaminu dyplomowego oraz, że jest ona własnością intelektualną 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 książce dra hab. Waldemara Żebrowskiego
„Technika pisania prac licencjackich i magisterskich. Zagadnienia wybrane”.

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
Wydział Zdrowia Publicznego

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

………………
(numer albumu)

……………………………………………………
(temat pracy)

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

Olsztyn 2018

Prace o charakterze teoretycznym
Wstęp - (powinien zawierać syntetyczne przedstawienie obszaru wiedzy, w którym znajduje
się podjęty temat – wprowadzenie do problemu. Należy podać uzasadnienie podjęcia tematu,
np. chęć prezentacji nowego ujęcia tematu, chęć poszerzenia wiedzy. W przypadku pracy teoretycznej, opartej na analizie piśmiennictwa, nie posiadającej części badawczej, we wstępie
wskazane jest określenie przedmiotu i celu pracy).
Osnowa- w pracach teoretycznych zasadniczą część stanowi osnowa, w której poszczególne
rozdziały zawierają streszczenie aktualnej wiedzy w danej dziedzinie, krytyczny przegląd
wybranych wcześniejszych publikacji, formułowanie silnie umotywowanych wniosków o potrzebie badań w temacie.
Zakończenie- ma stanowić całkowicie własną konstatację naukową.
Podsumowanie
Wnioski (jeżeli praca ma charakter nie tylko poznawczy ale i aplikacyjny, uzasadnione jest
zakończenie pracy wnioskami ).
Spis tabel
Spis wykresów
Piśmiennictwo
Aneks
Streszczenie

Prace o charakterze badawczym
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………………………………………………………………………………..

………..
………..
………..
………..
………..

