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 [DZIEKANAT] Prace dyplomowe

Pliki przydatne przy edycji pracy
 Zarzadzenie Rektora 57_2016 – zarządzenie Rektora 57/2016 w sprawie
wymogów edytorskich dla prac dyplomowych
 PD_106A, PD_106B, PD_107A, PD_107B Wzor strony tytulowej pracy
dyplomowej inz/mgr – wzór strony tytułowej dla pracy inżynierskiej lub
magisterskiej (w wersji jedno- i dwuosobowej)
 PD_113 Oswiadczenie Zal nr 3 do zarz 24 2016 – oświadczenie autora pracy
dyplomowej (o samodzielności)
Uwaga! W przypadku pojawienia się kolejnych zarządzeń należy mieć na względzie te najbardziej
aktualne (z najbardziej aktualną datą).

Szczególną uwagę zwraca się na następujące kwestie:
 Praca powinna mieć następujący układ:
−

strona tytułowa,

−

streszczenie w języku oryginalnym (zazwyczaj polskim) i obcym (zazwyczaj
angielskim),

−

oświadczenie o autorstwie podpisane przez studenta (studentów),

−

spis treści,

−

kolejne rozdziały pracy,

−

bibliografia,

−

dodatkowe (wykaz symboli; spisy rysunków, tabel, załączników; załączniki).

 Zwraca się uwagę na poprawność zredagowania strony tytułowej, streszczenia(-ń),
oświadczenia o samodzielności.
 Praca powinna być wydrukowana dwustronnie i oprawiona w oryginalną okładkę,
którą student może zdobyć u opiekuna.
 Na wewnętrznej stronie tylnej okładki powinna być zamieszczona (w przyklejonej
kopercie) płytka CD z elektroniczną wersją pracy.
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Opis płytki CD z elektroniczną wersją pracy
 Zarzadzenie Rektora 55_2014 OPIS PLYTY – zarządzenie Rektora 55/2014 w
sprawie zasad archiwizowania prac dyplomowych
Nośnik CD powinien zawierać przede wszystkim elektroniczną wersją pracy w
zalecanym formacie PDF. Wskazane jest także zamieszczenie zeskanowanej strony
tytułowej pracy. Można zamieścić także treść pracy w wersji edytowalnej, jak i
dodatkowe pliki z aplikacjami, czy zdjęcia wykonanych obiektów/urządzeń (jeżeli
takowe są efektem wykonanej pracy).
Nośnik powinien być opatrzony etykietą (zamieszczoną na papierowej oprawce)
z informacjami podanymi jak w poniższej tabeli.

Nazwisko i imię
studenta
Nr albumu studenta
Rodzaj pracy
dyplomowej
Tytuł pracy dyplomowej
Nazwa wydziału
Imię i nazwisko
kierującego pracą
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