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Wytyczne obowiązujące przy pisaniu pracy licencjackiej

1.Strona tytułowa pracy powinna wyglądać wg załączonego wzoru
2.Praca składa się z następujących części: Wstęp, Rozdziały, Zakończenie,
Bibliografia, Spis tabel, Spis
wykresów, Spis rysunków, Aneks zawiera załączniki.
3.Spis treści - powinien zawierać numery stron poszczególnych rozdziałów i
podrozdziałów wg wzoru:
Wstęp 2
Rozdział I
Tytuł rozdziału 3
1.1. Tytuł podrozdziału 3
1.WSTĘP - powinien zawierać określenie celu i przedmiotu pracy oraz krótką
charakterystykę poszczególnych rozdziałów w formie bezosobowej (min. 1
strona).

2.Tytuły rozdziałów i podrozdziałów pracy (rozmiar czcionki -12 pogrubiona)
bez kropki na końcu.
3.Tekst pracy piszemy czcionką Times New Roman (rozmiar 12, odstępy
między wierszami 1,5, marginesy,
lewy - 3,5 cm, prawy- 2,5 cm, dolny- 2,5 cm, górny- 2,5 cm. Tekst powinien
być wyjustowany
(wyrównany) oraz zwarty bez zbędnych akapitów i odstępów.
4.Zamieszczone w pracy tabele, wykresy lub rysunki powinny być kolejno
ponumerowane z podaniem tytułu oraz źródła ich pochodzenia.
5.PRZYPIS- powinien zawierać:
1.imię i nazwisko autora,
2.rok wydania
3.tytuł książki,
4.wydawnictwo
5.miejsce wydania i rok wydania,
f)nr strony np.
1.E. Kwiatkowski: Elementarne zagadnienia ekonomii, Wyd. PWN, Warszawa
1999, s.246.
Jeżeli powołujemy się na pozycję bezpośrednio poprzedzającą to możemy
zastosować skrót - Tamże, np.:
2.Tamże: s. 247.
Jeżeli powołujemy się na pozycję wcześniej cytowaną piszemy:
3. E. Kwiatkowski: dz. cyt, s. 248.
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Jeżeli wcześniej cytowano kilka pozycji książkowych tego samego autora,
wówczas należy podać:
inicjał imienia, nazwiska, początek tytułu pracy z wielokropkiem i numer strony
np.:
1.E. Kwiatkowski: Elementarne ..., dz. cyt., s. 246.
Jeżeli powołujemy się na artykuł w czasopiśmie:
2.B. Śliwierski: Antypedagogika - rewolucja w naukach o wychowaniu,
Społeczeństwo Otwarte, 1992, t.2, nr 4, s. 6-8.
Jeżeli powołujemy się na opracowanie, które jest pracą zbiorową:
6.S. Wołoszyn: System oświaty i nauczyciel, [w:] S. Suchodolski (red),
Pedagogika, Wyd. PWN, Warszawa 1980, s. 55-58.
1.ZAKOŃCZENIE - powinno zawierać uwagi końcowe i wnioski dotyczące
omawianego tematu (min. 1 strona).
2.BIBLIOGRAFIA - powinna być napisana wg następującego wzoru:
1.nazwisko i imię autora,
2.rok wydania
3.tytuł książki,
4.wydawnictwo,
e)miejsce wydania
1.Bankiewicz M.: 1996 Słownik polityki, Wyd. PWN, Warszawa
2.Begg D., Fischer S.: 1999 Mikroekonomia, Wyd. PWE, Warszawa
Bibliografia może być podzielona na: pozycje książkowe, czasopisma oraz inne
źródła np.: strony internetowe

1.SPIS TABEL
2.SPIS WYKRESÓW
3.SPIS RYSUNKÓW
4.ANEKS - wstawiamy go, w pracy wówczas gdy chcemy zamieścić załączniki
W przypadku małej liczby tabel, wykresów i rysunków można je zamieścić na
jednej stronie. Należy podać numer strony na której znajdują się w pracy.
Pracę dyplomową składamy w dziekanacie w ilości 1 egzemplarz. Egzemplarz w
oprawie miękkiej - drukowany dwustronnie, rozmiar czcionki 10. Dodatkowy 1
egzemplarz w oprawie miękkiej - drukowany jednostronnie, rozmiar czcionki 12
student składa promotorowi.
W pracy należy wykorzystać min. 20 pozycji literatury źródłowej
Praca powinna liczyć ok. 50 stron maszynopisu
Wstęp nie jest rozdziałem
Temat na podstawie
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