INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH
STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W KIELCACH

OGÓLNE ZASADY OPRACOWYWANIA PROJEKTU DYPLOMOWEGO

1. Wymogi merytoryczne stawiane projektom dyplomowym (licencjackim)
Tematyka projektu dyplomowego powinna dotyczyć obszaru specjalności wybranej przez
dyplomanta na danym kierunku studiów. Projekt powinien charakteryzować się utylitarnym
podejściem do rozwiązania konkretnego praktycznego problemu. Może mieć formę projektu
analitycznego lub wdrożeniowego. Niezbędne jest wskazanie potrzeby rozpoczęcia badań oraz
użyteczności planowanego rezultatu końcowego projektu dla konkretnego odbiorcy. Przykładowo –
projekt może mieć formę raportu badawczego, który analizuje określony problem w przedsiębiorstwie
(projekt analityczny) lub biznes plan lub plan marketingowy (projekt wdrożeniowy).
Projekty dyplomowe (dla studentów studiów licencjackich) powinny skutkować przede wszystkim
osiągnieciem, przez poszczególne osoby tworzące projekt, praktycznych umiejętności z zakresu
analizy i syntezy problemów ekonomicznych, gospodarczych i biznesowych.
Zadania realizowane w ramach indywidualnych projektów, stanowić będą część ogólnego programu
badawczego, którego rezultatem będzie kompleksowa analiza szerszych problemów naukowych, tj.
opracowania materiału, który posłużyć może do zbadania i zdiagnozowania stanu bezpieczeństwa
personalnego i strukturalnego mieszkańców obszaru województwa świętokrzyskiego.
Problematyka projektu dyplomowego powinna mieścić się w obszarze specjalności wybranej przez
studenta na danym kierunku studiów.
Projekt dyplomowy musi obejmować badania empiryczne, których przedmiot, zakres, zastosowane
narzędzia i metody badawcze, powinny zostać samodzielnie określone przez dyplomanta oraz
zaakceptowane przez opiekuna projektu (promotora). Badania mogą być przeprowadzone w oparciu
o narzędzia badawcze właściwe naukom społecznym np. ankietę, kwestionariusz wywiadu lub
z zastosowaniem metody analizy dokumentów i innych materiałów źródłowych. Projekt powinien
zawierać liczne opracowania graficzne w postaci tabel, wykresów, schematów, zdjęć itp.,
stanowiących efekt pracy własnej autora. Wybierając temat projektu, należy uwzględnić możliwość
dostępu do informacji. Należy wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin i wykazywać się pracą
własną, np. jeżeli prezentuje się statystyki zaczerpnięte z GUS, to należy obliczyć (w ramach pracy
własnej) dynamikę zjawiska. Jeżeli prezentuje się dane dotyczące dwóch podmiotów można
sporządzić tabelę porównawczą, wybrać kryteria porównania i zmodyfikować formę prezentacji tych
informacji, aby w lepszy sposób umożliwić porównanie badanych obiektów, czy zjawisk.

Struktura projektu, powinna odzwierciedlać przebieg (etapy) procesu badawczego. Projekt powinien
zawierać:
1. stronę tytułową (załącznik 1),
2. wstęp zawierający wprowadzenie do zagadnienia, motywy podjęcia tematu, postawienie
ewentualnych tez, krótki opis struktury i etapów pracy projektowej,
3. część teoretyczną (15-20% całości projektu), zawierającą merytoryczną stronę zagadnienia, i
wskazanie podstawy źródłowej projektu,
4. część praktyczną, w której zaprezentowane zostaną metodologiczne podstawy badań
(przedmiot i cele badań, hipotezy badawcze, opis zastosowanych metod, technik i narzędzi
badawczych), wyniki procesu badawczego (analizy, zestawienia, schematy, zdjęcia, wykresy
itp.),
5. podsumowanie – wnioski i rekomendacje,
6. załączniki.
Przykładowa, uproszczona struktura projektu
Strona tytułowa
Spis treści………………………………………………………………………………………..
Streszczenie……………………………………………………………………………………..
Wstęp……………………………………………………………………………………………
I.

Część teoretyczna…………………………………………………………………..….

II. Część praktyczna……………………………………………………………………...
III. Wyniki badań…………………………………………………………………………
IV. Wnioski i rekomendacje………………………………………………………..……
Zakończenie…………………………………………………………………………..……..
Bibliografia………………………………………………………………………..…………
Spis opracowań graficznych……………………………………………………………..…..
Załączniki………………………………………………………………………..…………...
Oświadczenie……………………………………………………………………….………….
Wymogi metodyczne. Projekt powinien potwierdzać praktyczne umiejętności studenta
w zakresie przeprowadzania badań empirycznych oraz opracowywania zgromadzonego materiału.
Autor projektu dyplomowego musi wykazać się, w szczególności, wiedzą i umiejętnościami z zakresu:
1. wyszukiwania różnych źródeł informacji,
2. wyselekcjonowania wiarygodnych i obiektywnych danych,
3. uporządkowania pozyskanych danych,
4. skonstruowania narzędzi badawczych,
5. doboru grupy badawczej,
6. wykorzystania odpowiednich metod badawczych,

7. wnioskowania i formułowania rekomendacji z przeprowadzonych badań,
8. naukowego opracowania i zaprezentowania zgromadzonego materiału.
2. Wymogi redakcyjne
1. Maszynopis:

format A4

25-50 stron

czcionka Times New Roman 12

interlinia 1.5

wyrównanie marginesu: lewy 3 cm, prawy 2,5 cm
2. Przypisy dolne - przykłady:
 (wydawnictwo zwarte): 1 D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN,
Warszawa 2000, s. 68.
 (artykuł w czasopiśmie): 1 I. Pietrzyk, Traktat o Unii Europejskiej a samorząd
terytorialny, „Gospodarka Narodowa” 1993 nr 12, s. 37; L. Milski, Pieniądze i podatki,
„Rzeczpospolita” 2002 nr 30.
 (praca zbiorowa): 1 Podstawy ekonomii, pod red. R. Milewskiego, PWN, Warszawa
1999, s.22
 (artykuł w pracy zbiorowej): 1 S. Michałowski, Polska w OECD, [w:] Polska
w organizacjach międzynarodowych, pod red. S. Parzymiesa i I. Popiuk - Rysińskiej,
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002, s. 158.
 powtórne powołanie się na publikację – przykład
1. G.W. Kołodko, Transformacja polskiej gospodarki: sukces czy porażka?, PWE,
Warszawa 1992, s. 68.
2. K. Żukrowska, Przygotowanie Polski do unii gospodarczo-walutowej, [w:] Polska
w organizacjach międzynarodowych, pod red. S. Parzymiesa i I. Popiuk - Rysińskiej,
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002, s. 265-266. 3
3. G.W. Kołodko, wyd. cyt., s. 27.
4. Tamże, s. 38 (jeżeli prace Pana Kołodko są cytowane jedna po drugiej).
3. Opracowania graficzne (tabele, wykresy, schematy, zdjęcia itp.) – przykłady:
 Zarówno rysunki jak i tablice należy zamieszczać centralnie w stosunku do lewego
i prawego marginesu. Muszą być umieszczone wewnątrz tekstu dokładnie
w wymaganych miejscach.
 Rysunki i tablice powinny być numerowane kolejno (przez całą pracę) za pomocą liczb
arabskich (Rys. 1, Tabela 1, itd.).
 W tekście muszą znajdować się odsyłacze do odpowiedniej tabeli lub rysunku
wykorzystujące w tym celu ich numer. Nie należy stosować sformułowań „poniższa”
lub „powyższa” tabela.
 Tytuły należy pisać czcionką Times New Roman o rozmiarze 10 pt.
 TYTUŁ RYSUNKU, WYKRESU I INNYCH PODOBNYCH ELEMENTÓW
POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ POD NIMI (zachowując odstęp pomiędzy liniami 1),

WYJĄTKIEM JEST
TYTUŁ
TABELI,
KTÓRY POWINIEN
ZNAJDOWAĆ SIĘ
NAD TABELĄ. Należy je wyrównać do lewej strony z zachowaniem odstępu jaki



stosuję się w akapitach (0,75).
Pod rysunkami (tabelami, wykresami) należy podać źródło (czcionka Times New
Roman o rozmiarze 10 pt. bez pogrubienia, z zachowaniem ustaleń dotyczących
przypisów i bibliografii, wyrównanie do lewej z zachowaniem pojedynczego odstępu).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
BEZPIECZEŃSTWO
SPOŁECZNE

BEZPIECZEŃSTWO
EKOLOGICZNNE

AKTY PRAWA
MIEJSCOWEGO

BEZPIECZEŃSTWO
INFRASTRUKTURY I TRANSPORTU

Rys. 1. (Tytuł rysunku)
Źródło: Opracowanie własne.
(Źródło: A. Maksymiuk, Pieniądz i podatki, PWN, Warszawa 2002, s. 238.)


Dany punkt pracy nie powinien się rozpoczynać od rysunku, tabeli, wykresu. Element
graficzny pracy musi poprzedzać odpowiednie wprowadzenie. Każdy rysunek, tabela,
czy też wykres musi być odpowiednio skomentowany (zinterpretowany). Komentarz
powinien uwzględniać m. in. próbę analizy danych zawartych w elemencie graficznym.

4. Bibliografia i spisy końcowe
Na końcu pracy musi znajdować się bibliografia, czyli alfabetyczny (według nazwisk autorów), spis
publikacji (np.: książek, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych), które zostały
wykorzystane do opracowania projektu. Minimalna liczba wykorzystanych publikacji wynosi 10.
Spis opracowań graficznych powinien zawierać: nazwę grafiki i jej numer (np. Tabela 1), tytuł
(np. Wielkość i struktura bezrobocia w powiecie kieleckim 2015 – 2020) oraz numer strony, na której
grafika została zamieszczona. Na końcu pracy należy zamieścić załączniki np.: arkusz ankiety,
kwestionariusz wywiadu eksperckiego, oświadczenie o samodzielności wykonanych badań
projektowych.
5. Forma i czas prezentacji projektu
Prezentacja projektu powinna zostać przeprowadzana z wykorzystaniem 5 - 10 slajdów
przygotowanych w standardzie Power Point. Slajdy dotyczyć powinny w szczególności,
metodologicznej strony projektu oraz wniosków z przeprowadzonych badań. Czas prezentacji projektu
nie powinien przekroczyć 10 minut.

6.

Ostateczna wersja pracy
Praca pisemna o objętości ok. 25 – 50 stron wraz z max 1 – stronicowym streszczeniem w języku
angielskim (jeżeli praca pisana jest w języku ukraińskim, streszczenie powinno być napisane
w języku polskim). Pracę przygotowujemy w 2 egz. papierowych (w miękkiej oprawie) + 2 egz.
wersji elektronicznej na CD (jeden plik w formacie PDF). Na ostatniej stronie pracy powinno być
dołączone podpisane przez Autora oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy (załącznik 2).
Projekt należy złożyć w dziekanacie po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez
Promotora, maximum na 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
Uwaga: praca podlega kontroli przez system antyplagiatowy JSA.

7. Uwagi końcowe
 Pracę należy pisać w formie bezosobowej.
 Strony projektu należy ponumerować (prawy dolny róg). Strona tytułowa pozostaje bez
numeru.
 Po tytułach rozdziałów, podrozdziałów nie stawia się kropek

Życzymy powodzenia

Załącznik 1.
STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH
FILIA W (jeżeli studia odbywają się poza siedzibą uczelni)
INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH

Kierunek: ………………………………..…..
Specjalność: …………………………………

IMIĘ NAZWISKO
Nr albumu:

TYTUŁ PROJEKTU

Projekt dyplomowy opracowany pod kierunkiem
………………………………………..

KIELCE 2021

Załącznik 2.

………………………
(miejscowość, data)

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………....,
nr albumu: …………………………………………………………………………………………….....,
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Kierunek: ……………………………………………………………………………….........................,
Specjalność: ………………………………………………………………………………………….….,

OŚWIADCZENIE
o samodzielności wykonania i oryginalności pracy dyplomowej

Świadoma/y odpowiedzialności prawnej oświadczam niniejszym, że praca dyplomowa nt:
„…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……..”
została przeze mnie napisana samodzielnie.
Równocześnie oświadczam, że praca ta nie narusza praw autorskich innych osób
w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr
24 poz. 83) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.
Ponadto, niniejsza praca nie zawiera informacji i danych uzyskanych w sposób nielegalny
i nie była wcześniej przedmiotem innych procesów urzędowych związanych z uzyskaniem dyplomu
lub tytułów zawodowych uczelni wyższych.
…………………………………….
(czytelny podpis, data)
Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 24 poz. 83) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udostępnienie mojej pracy.

…………………………………….
(czytelny podpis, data)
* niepotrzebne skreślić

