Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności
w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy

PRACA DYPLOMOWA
(licencjacka) - wytyczne
Kierunek: Pedagogika
Cechy pracy dyplomowej:
- jest pracą kwalifikacyjną i stanowi podstawę oceny kompetencji studenta do wykonywania
czynności zawodowych, do których przygotować miał go kierunek wybranych studiów,
dlatego też praca licencjacka musi odpowiadać następującym kryteriom:
1. Problematyka i temat pracy musi wiązać się z podstawowymi funkcjami i zadaniami
przyszłego zawodu (określonymi w sylwetce absolwenta – por. standardy kształcenia
w odniesieniu do danej specjalności); powinna stwarzać sposobność do
udokumentowania przez autora/autorów jego/ich dojrzałości do wykonywania
zawodu; winna przygotowywać do dalszego studiowania na poziomie wyższym
(magisterskim) zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodologicznym.
2. Praca przygotowywana jest pod kierunkiem promotora .
3. Temat pracy musi być zatwierdzony przez promotora, a następnie przez Radę
Wydziału (arkusz zgłoszenia pracy dyplomowej – zał. 1 należy złożyć do Dziekanatu).
4. Proces przygotowywania pracy dyplomowej podlega kontroli i ocenie promotora oraz
jest przedmiotem oceny w ramach seminarium dyplomowego.
5. Warunkiem zaliczenie seminarium w semestrach V-VI jest wpis – zaliczenie z oceną
(ocena wystawiana na podstawie złożonych fragmentów pracy); w semestrze V – na
podstawie złożenie przez student pracy dyplomowej wraz z dokumentacją i przyjęcie jej

przez promotora (wpis zaliczenie z oceną); następnie przygotowana praca zostaje sprawdzona
systemem PLAGIAT i po wyznaczeniu recenzenta przez Dziekana skierowana do niego w
celu wydania opinii (dwie recenzje: promotora i recenzenta). Pozytywne recenzje są podstawą
do dopuszczenia pracy do egzaminu licencjackiego.
6. Student w ramach pracy winien wykazać się znajomością warsztatu badawczego
(podstawowa znajomość literatury przedmiotu, w tym najnowsza, materiału
źródłowego, metodologii badań, wykazać się poprawnością języka polskiego,
umiejętnością wnioskowania) oraz poprawnie sporządzoną dokumentacją: przypisy,
bibliografia. Nie wolno stosować skrótów w zapisie tekstu. Wykaz literatury według
alfabetycznej kolejności autorów (kursywą) zgodny z wymogami opisu
bibliograficznego np.:
Fabiani B., Wędrówki po Rzymie. Katakumby – milczenie pełne historii. Rzym 1990
Żurek M., Monitorowanie potrzeb przemysłu w zakresie rozwoju nowych treści kształcenia
zawodowego. „Pedagogika Pracy” 53, 2008, s. 127 - 168
Furmanek W., Czas jako wartość. W: Czas jako wartość we współczesnej pedagogice, red. W.
Furmanek, Rzeszów 2008, s. 96 - 115
W przypadku źródeł internetowych zachowujemy powyższy schemat dodatkowo podając
adres strony, datę publikacji – miesiąc/rok).
7. Praca winna składać się ze strony tytułowej (zał. 2), Spisu treści, Wstępu,
wydzielonych rozdziałów, zakończenia, wykazu źródeł, wykazu literatury naukowej,
spisu: tabel, aneksów, rycin oraz streszczenia w języku polskim i angielskim o
objętości około ½ strony, oświadczeniu o samodzielności wykonania pracy przez
studenta. Należy dołączyć płytę CD (opisaną, podpisaną przez autora) z pełną wersją
elektroniczną pracy. Praca powinna zawierać streszczenie w języku angielskim i
zestaw kluczowych słów odnoszących się do zawartości problematyki pracy.
8. Praca powinna odpowiadać wymaganiom formalnym, edytorskim ustalonym w
Uczelni (por. Regulamin Studiów WSIU w Łodzi… Rozdział 16 paragraf 29 punkt 14).

Zasady edytorskie:
- format arkusza papieru A - 4
- czcionka: Times New Roman
- wielkość czcionki podstawowej: 12 - odstępy między wierszami: 1,5 wiersza
- marginesy: górny, dolny, prawy – 2,5 cm; lewy 3,5 - 4 cm
- stosować justowanie, akapity
- wszystkie strony są ponumerowane (z wyjątkiem pierwszej strony)
- przypisy umieszczone są na dole strony do której się odnoszą (numeracja przypisów w
obrębie rozdziału, każdy kolejny numer przypisu w następnym rozdziale zaczynamy od nr 1)
- rozmiar czcionki przypisów 10
- rozdziały rozpoczynamy od nowej strony
- tytuły rozdziałów zapisujemy czcionką pogrubioną i większą od tekstu – 14
- tytuły podrozdziałów zapisujemy czcionką pogrubioną – 12
- nie stosujemy zapisu: np. I.1.1B.a

9. Przedstawienie pracy dyplomowej do oceny przez studenta - por. Regulamin Studiów
WSIU Rozdział 16 paragraf 29 punkt 3) – musi nastąpić najpóźniej do dnia 30
września ( na dwa tygodnie przed data obrony). Termin egzaminu zostaje ustalony
przez Dziekanat w porozumieniu ze stronami.

Zasady złożenia prac:
- 3 egz. (w tym jeden w oprawie twardej, pozostałe zblindowane)
- wydruk dwustronny
- płyta CD z pełną wersją pracy, opisana i podpisana przez Autora
- oświadczenie o tym, iż praca została wykonana samodzielnie, a Autor świadom jest

odpowiedzialności karnej w przypadku popełnienia plagiatu.
- streszczenie w języku angielskim; określenie kluczowych słów

Załączniki na stronie Wydziału:
1. Karta zgłoszeniowa tematu pracy dyplomowej.
2. Wzór strony tytułowej pracy (do ściągnięcia przez studenta z Dziennika Wirtualnego).
3. Wyciąg z Regulaminu Studiów WSIU w Łodzi.
4. Regulamin Egzaminu Dyplomowego.

