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Wytyczne uczelniane i/lub wydziałowe dotyczące prac dyplomowych         

Strona WWW Wydz. Elektrycznego PW:  www.ee.pw.edu.pl 

Zakładka:  Portal informacyjny  Dokumenty do pobrania  
 [DZIEKANAT] Prace dyplomowe 

 

Pliki przydatne przy edycji pracy 

UWAGA: W przypadku pojawienia się kolejnych zarządzeń, aktualizowanych na niniejszym portalu 
informacyjnym, należy mieć na względzie te najbardziej aktualne (z najbardziej aktualną datą).  

 Zarządzenia Rektora 43_2016, 57_2016 – zarządzenia Rektora w sprawie 
wymogów edytorskich dla prac dyplomowych 

 Zarządzenia Rektora 107_2021, 108_2021, 109_2021 – modyfikujące/uściślające 
pierwotne zarządzenia Rektora, wraz z załącznikami (do zarządzenia 109_2021): 

− nr 1 – oświadczenie o autorstwie (j. polski) 

− nr 2 – oświadczenie o autorstwie (j. polski + j. angielski) 

− nr 3 – oświadczenie o udzieleniu licencji (j. polski) 

− nr 4 – oświadczenie o udzieleniu licencji (j. polski + j. angielski) 

 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) 

 
Szczególną uwagę zwraca się na następujące kwestie: 

 Praca powinna mieć następujący układ:  

− strona tytułowa,  

− streszczenie w języku oryginalnym (zazwyczaj polskim) i języku obcym 
(zazwyczaj angielskim) wraz z tytułem, 

− oświadczenie o autorstwie, podpisane przez studenta (studentów), 

− oświadczenie o udzieleniu licencji na opublikowanie pracy, podpisane przez 
studenta (studentów), 

− spis treści, 

− kolejne rozdziały pracy, 

− bibliografia, 

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

aktualizacja: 
18.01.2022 



 Edycja pracy dyplomowej 

2 
 

− (tylko w wersji papierowej, o ile będzie się drukowało pracę) opinia i recenzja – 
wydrukowane z systemu USOS-APD, z ich autoryzowanym zatwierdzeniem 
elektronicznym. 

 Zwraca się uwagę na poprawność zredagowania strony tytułowej, streszczeń, 
oświadczenia o samodzielności. 

 Po zaakceptowaniu ostateczniej wersji pracy przez opiekuna, student zamieszcza ją 
osobiście w systemie ISOD, najlepiej w wersji PDF. Opcjonalnie można zamieścić 
także pliki dodatkowe (w przypadku większej liczby – w wersji „spakowanej”). W 
systemie USOS-APD robi to na razie dziekanat, choć z czasem może to być także 
zadaniem studenta. 

 Zgodnie z  zarządzeniem nr 107_2021 Rektora PW (z dnia 9.11.2021) dla prac 
dyplomowych składanych na Wydziale Elektrycznym po 1 stycznia 2022 r. NIE ma 
obowiązku drukowania pracy dyplomowej. 

UWAGA: Dalszy fragment dotyczy tylko studentów, którzy uzupełniają jeszcze wersje papierowe prac 
złożonych do końca 2021 r. 

 Praca powinna być wydrukowana dwustronnie i oprawiona w oryginalną okładkę, którą student 
może otrzymać (bezpośrednio lub przez opiekuna) w sekretariacie Instytutu ETiSIP (p. 216 GE). 

 Jak student będzie już miał dostęp do opinii i recenzji w systemie USOS-APD, drukujemy stamtąd 
opinię i recenzję – (ważne!) z ich autoryzowanym zatwierdzeniem elektronicznym – zamieszczając 
je przed oprawieniem na końcu pracy.  

 Tak przygotowaną pracę zanosimy do punktu introligatorskiego. Natomiast oddajemy ją do 
Instytutu w sekretariacie (p. 216 GE), bibliotece (p. 209 GE) lub też u opiekuna lub pełnomocnika 
ds. dyplomowania (po uprzednim umówieniu się). 

UWAGA: Obligatoryjne jest wydrukowanie i dostarczenie 1 egzemplarza pracy. Ewentualne 1-2 
dodatkowe egzemplarze pracy przygotowywane są opcjonalnie (wg uznania) dla opiekuna i/lub 
samego siebie i nie są wymagane do dostarczenia w ramach procedury dyplomowania. W 
przypadku zdalnych egzaminów dyplomowych egzemplarz pracy można dostarczyć już po obronie. 


