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PROCES DYPLOMOWANIA – STUDIA II STOPNIA, MAGISTERSKIE 

Studia II stopnia,  2-letnie, magisterskie na kierunku Pedagogika, kończą się egzaminem 

dyplomowym w postaci  egzaminu końcowego. Warunkiem uzyskania kwalifikacji (osiągniętych 

efektów uczenia się poświadczonych dyplomem) jest spełnienie wszystkich wymagań wynikających    

z programu studiów, w tym planu studiów oraz złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem 

pozytywnym. 

 Egzamin dyplomowy sprawdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte          

w całym okresie studiów. Ma formę ustną i składa się z trzech części: przygotowanych zagadnień      

w ramach  egzaminu końcowego  z wybranych tematów dotyczących kierunku, z wybranych 

zagadnień dotyczących specjalności oraz pracy dyplomowej.  

Zagadnienia egzaminacyjne obejmują problematykę z zakresu toku studiów dotyczącą  

kierunku studiów – obszar pedagogiki oraz danej specjalności. 

Zestaw zagadnień ogólnopedagogicznych złożony jest z 25 tematów problemowych do omówienia, 

wybieranych przez studenta (1.) drogą losową. 

Podobnie, z drugiej puli pytań, tym razem specjalnościowych, również 25 zagadnień,– student losuje 

(1.) wybrany temat do zrelacjonowania. 

Praca dyplomowa winna mieć charakter praktyczny i powinna być powiązana tematycznie      

z zagadnieniami dotyczącymi specjalności oraz praktyki zawodowej.  

W trakcie egzaminu dyplomowego student powinien wykazać się wiedzą oraz 

umiejętnościami z zakresu programu studiów - student udziela Komisji Egzaminacyjnej odpowiedzi 

na dwa pytania pochodzące z puli pytań losowanych podczas egzaminu: jedno z zakresu zagadnień 

ogólnopedagogicznych, drugie z zakresu problematyki dotyczącej specjalności. Następnie student 

przedstawia krótką charakterystykę pracy dyplomowej, ukazując temat, cel, strukturę pracy oraz 

przebieg działań i wnioski, perspektywy oddziaływań pedagogicznych. 

Złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym jest warunkiem ukończenia studiów. 

Dokumentację z przebiegu egzaminu dyplomowego przekazuje do dziekanatu przewodniczący komisji 

w dniu egzaminu.  

Absolwent otrzymuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego dyplom ukończenia 

studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego licencjata i suplement do dyplomu. 
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ZESTAW ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU KIERUNKU – PEDAGOGIKA 

1. Zakres definicyjny i interdyscyplinarność pedagogiki. 

2. Kryteria dorosłości: dojrzałość fizyczna, emocjonalna i społeczna. 

3. Komunikacja społeczna – cechy, umiejętności, progi i bariery. 

4.  Definicja, cele i zadania pedagogiki porównawczej. 

5. Podstawowe metody i techniki badań społecznych. 

6. E- learning; kształcenie na odległość w praktyce pedagogicznej. 

7. Globalizacja współczesnego świata i edukacji. 

8. Psychologiczne aspekty inteligencji emocjonalnej w praktyce pedagogicznej. 

9. Główne teorie grup społecznych w perspektywie socjologicznej. 

10. Wybrane teorie filozoficzne i ich praktyczne uwarunkowania. 

11. Kształcenie ustawiczne w dobie XXI wieku. 

12. Wielokulturowość w praktyce edukacyjnej. 

13. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w środowiskach instytucjonalnych. 

14. System edukacji dzieci i młodzieży- poziomy i etapy oraz rodzaje. 

15. Podstawowe środowiska wychowawcze dzieci i młodzieży. 

16. Kompetencje nauczyciela, profesjonalizm w zawodzie. 

17. Pedeutologia – główni przedstawiciele i ich koncepcje. 

18. Podstawowe akty prawne określające prawa i obowiązki nauczyciela. 

19. Profilaktyka jako nieodłączny element procesu wychowania. 

20. Podstawy legislacyjne funkcjonowania placówek edukacyjnych. 

21. Główne instytucje z zakresu działań opiekuńczo-wychowawczo-terapeutycznych. 

22. Rola współpracy rodziców ze szkołą. 

23. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

24. Andragogika – definicja, rola, zadania i perspektywa. 

25. Główne problemy cywilizacyjne we współczesnym świecie. 

 

 

ZESTAW ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU SPECJALNOŚCI 

- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA  

1. Klasyfikacja metod nauki czytania (wybrana). 

2. Etapy pracy podczas wprowadzania nowej litery. 

3. Kryteria oceny pisma dziecka pod względem graficznym. 

4. Rodzaje ćwiczeń frazeologicznych. 

5. Opowiadanie – istota, budowa, metodyczny tok pracy. 

6. Etapy pracy z tekstem czytanki. 

7. Metody nauczania gramatyki.  

8. Koncepcja czynnościowego nauczania matematyki. Założenia koncepcji oraz typy ćwiczeń 

zgodne z wymogami czynnościowego nauczania. 

9. Pojęcie liczby naturalnej  w aspektach: 

a. kardynalnym, 

b. porządkowym, 

c. miarowym.  

10. Działania w zbiorze liczb naturalnych. Podaj przykłady ćwiczeń służące zarysowaniu się w 

myśli dziecka rozumienia dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.  
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11. Metody rozwiązywania zadań tekstowych. Scharakteryzuj sposób pracy z dziećmi przy 

rozwiązywaniu zadania metodą: 

a. symulacyjną, 

b. analityczną, 

c. syntetyczną. 

12. Kształtowanie pojęć geometrycznych (poziomy myślenia van Hiele’a, reprezentacje Brunera). 

13. Ruch jako czynnik stymulujący, adaptacyjny, kompensacyjny i korekcyjny w rozwoju 

dziecka. 

14. Metodyka kształtowania koordynacji ruchowej. 

15. Metody i narzędzia badania gotowości szkolnej dziecka rozpoczynającego edukację. 

16. Warunki stosowania i wykorzystania Skali Ryzyka Dysleksji M. Bogdanowicz. 

17. Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- założenia teoretyczne i 

implikacje dla praktyki. 

18. Specyfika pracy Zespołu w zakresie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

19. Orzeczenia i opinie jako istotny element w diagnozie ucznia/dziecka ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

20. Zasady terapii pedagogicznej(wybrana koncepcja)i konieczność ich stosowania na zajęciach 

dydaktyczno-wyrównawczych i/lub korekcyjno-kompensacyjnych. 

21. Proces adaptacji dziecka do szkoły. 

22. Współpraca nauczyciela ze specjalistami. 

23. Kontrola i ocena osiągnięć dziecka. 

24. Analiza repertuaru muzyki dziecięcej. 

25. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. 

 

 

ZESTAW ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU SPECJALNOŚCI 

- RESOCJALIZACJA 

1.  Strategie, metody i techniki wychowania resocjalizacyjnego. 

2.  Główne środowiska wychowawcze (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza) a niedostosowanie 

społeczne. 

3.  Rodzina w kryzysie – główne aspekty i kierunki wsparcia, opieki i pomocy. 

4.   Pojęcie i przedmiot zainteresowań pedagogiki penitencjarnej. 

5.   Kuratela sądowa- charakterystyka działań. 

6.  Prawa i obowiązki skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. 

7.  Probacja – definicje, charakterystyka, cele i zadania. 

8.  System oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach penitencjarnych. 

9.  Metody twórczej resocjalizacji- wady i zalety działań systemowych. 

10.  Rodzaje środków wychowawczych stosowanych wobec nieletnich. 

11.  Profilaktyka – definicje, rodzaje działań, skuteczność. 

12.  Obowiązki i uprawnieni kuratora sądowego. 

13.  Zadania kuratorów społecznych w  systemie opieki postpenitencjarnej. 

14.  Specyfika funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym. 

15.  Uzależnienia komputerowe i ich wpływ na rozwój osobowości dzieci i młodzieży. 

16.  Resocjalizacja w środowisku otwartym – główne założenia i metody pracy. 
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17.  Przemoc i agresja w środowiskach edukacyjnych. 

18.  Procedura Niebieskie Karty jako forma pomocy. 

19.  Narkotyki w perspektywie zachowań dewiacyjnych młodzieży. 

20.  Alkoholizm jako problem społeczny. 

21.  Podstawowe zasady postępowania mediacyjnego w sytuacjach kryzysowych. 

22.  Resocjalizacyjne środki oddziaływań wobec skazanych. 

23.  Wsparcie społeczne i profilaktyka działań w zakresie zapobiegania niedostosowaniu społecznemu 

dzieci i młodzieży. 

24.  Organizacje pozarządowe zajmujące się resocjalizacją dzieci i młodzieży. 

25.  Rola straży miejskiej, policji w zapewnieniu bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. 

 

 

ZESTAW ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU SPECJALNOŚCI 

- INTERWENCJA KRYZYSOWA I MEDIACJE 

1. Podstawowe pojęcia: interwencja kryzysowa, mediacje, pomoc specjalistyczna – definicje. 

2. Rys historyczny interwencji kryzysowej. 

3.  Rodzaje występujących kryzysów; charakterystyka. 

4. Cele i charakterystyczne cechy interwencji kryzysowej.  

5. Diagnoza – stan klienta i rozmiar kryzysu. 

6. Etapy procesu interwencyjnego.  

7. Style prowadzenia interwencji kryzysowej.  

8. Klasyfikacja modeli teoretycznych interwencji kryzysowej.  

9. Terapia a interwencja kryzysowa.  

10. Stany i sytuacje kryzysowe. 

11. Podstawowe umiejętności pomagającego.  

12. Specyfika telefonicznej interwencji. 

13. Miejsce mediacji w strukturze, instytucjonalnym systemie interwencyjnym  

i pozainstytucjonalnym. 

14. Mediacja w sprawach rodzinnych – charakterystyka. 

15. Rola i znaczenie mediacji w sprawach nieletnich. 

16. Mediacja w sprawach cywilnych - charakterystyka 

17. Instytucja mediacji w prawie karnym – charakterystyka 

18. Zasady działania, formy pracy i zadania ośrodków interwencji kryzysowej. 

19. Przygotowanie merytoryczne, kompetencje, profesjonalizm mediatora 

20.  Mediacja w procedurach interwencyjnych policji, sądu, centrów pomocy rodzinie. 

21. Wsparcie, pomoc i interwencja w przypadku rodziny w kryzysie. 

22. Procedura Niebieskie Karty jako forma identyfikacji zjawiska przemocy. 

23.Rola psychologa  i pedagoga w instytucji Ośrodku Interwencji Kryzysowej. 

24. Współpraca specjalistów w środowisku lokalnym w aspekcie udzielania wsparcia i pomocy 

dziecku i rodzinie. 

25. Etyczny wymiar pracy w ramach Centrum Interwencji kryzysowej. 
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ZESTAW ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU SPECJALNOŚCI 

- DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 

 

1. Pojęcie i cele diagnozy psychopedagogicznej. 

2. Przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych tkwiące w warunkach środowiskowych, w błędach 

dydaktyczno-wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem czynników tkwiących w samych 

osobach diagnozowanych. 

3. Diagnoza interdyscyplinarna (w aspekcie społecznym, medycznym, psychologicznym i 

pedagogicznym). 

4. Uwarunkowania zaburzeń zachowania w ujęciu biopsychospołecznym. 

5. Postępowanie psychopedagogiczne w diagnostyce indywidualnego przypadku. 

6. Wybrane metody i techniki diagnostyczne w postępowaniu psychopedagogicznym – 

charakterystyka. 

7. Patomechanizmy wybranych zaburzeń rozwoju. 

8. Etapy procesu diagnozowania ze szczególnym uwzględnieniem czynności psychologicznych. 

9. Profil diagnostyczny dzieci z zaburzeniami sensoryczno-ruchowymi (główne objawy zaburzeń 

sensoryczno-ruchowych). 

10. Znaczenie współpracy z rodziną dziecka w aspekcie terapii psychologiczno–pedagogicznej. 

11. System pomocy dziecku z trudnościami rozwojowymi – regulacje prawne. 

12. Sposoby przeciwdziałania uzależnieniom uczniów. 

13. Psychoedukacyjne wsparcie i pomoc dziecku w sytuacjach krytycznych zdarzeń życiowych. 

14. Charakter i specyfika diagnozy pedagogicznej w pracy opiekuńczej w zróżnicowanych 

środowiskach. 

15. Zadania szkoły w organizacji pomocy pedagogiczno–psychologicznej. 

16. Istota, główne pojęcia i cele profilaktyki społecznej. 

17. Zasady organizowania spotkań o charakterze interwencyjnym z rodzicami ucznia w sytuacji 

trudności wychowawczych. 

18. Pomoc wychowawczo-dydaktyczna stosowana wobec dziecka z trudnościami (wybierz i omów 

jedną kategorię): a. nadpobudliwość psychoruchowa, b. specyficzne zaburzenia uczenia się –dysleksja 

rozwojowa, c. zachowania ryzykowne. 

19. Strategia komunikacji z uczniem trudnym wychowawczo w klasie –narzędzia pracy nauczyciela  

z niepożądanymi zachowaniami uczniów. 

20. Charakterystyka  wybranych metod pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

21. Rodzaje diagnozy w procesie rozpoznawania deficytów rozwojowych. 

22. Wybrane aspekty terapii logopedycznej z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym. 

23. Terapia resocjalizacyjna w ośrodkach penitencjarnych. 

24. Diagnoza i terapia w ramach szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych. 

25. Analiza i interpretacja orzeczeń i opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno-

pedagogiczne. 
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ZESTAW ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU SPECJALNOŚCI 

- LOGOPEDIA 

1. Ontogeneza mowy. 

2. Diagnostyka logopedyczna.  

3. Wystandaryzowane metody diagnostyczne w logopedii. 

4. Dyslalia w ujęciu ICD – 10 i  DSM – IV. 

5. Etapy terapii dyslalii.  

6. Rotacyzm właściwy – postępowanie logopedyczne. 

7. Pojęcia: komunikacja alternatywna i komunikacja wspomagająca. 

8. Klasyfikacja ubytku  słuchu wg Europejskiego Biura Audiofonologii. 

9. Czynniki determinujące kształtowanie mowy u dzieci z uszkodzonym słuchem. 

10. Metody werbalne w kształtowaniu mowy dzieci z uszkodzonym słuchem  - w oparciu o 

klasyfikację  K. Krakowiak. 

11. Metody niewerbalne w wychowaniu językowym dzieci z uszkodzonym narządem słuchu - 

 w oparciu o klasyfikację K. Krakowiak 

12. Opóźniony rozwój mowy. 

13. Mutyzm organiczny i funkcjonalny.  

14. Patologiczne fenomeny językowe w schizofazji. 

15. Giełkot – charakterystyka zaburzenia. 

16. Jąkanie w ujęciu systemowo-strukturalnym  Z. Tarkowskiego. 

17. Objawy niepłynności mówienia. 

18. Oligofazja -  charakterystyka. 

19.  Dyzartia – charakterystyka zaburzenia, klasyfikacja. 

20. Taksonomia afazji – wg A. Łurii. 

21. Metody werbalne w kształtowaniu mowy dzieci z uszkodzonym słuchem  - w oparciu o 

klasyfikację  K. Krakowiak. 

22. Metody niewerbalne w wychowaniu językowym dzieci z uszkodzonym narządem słuchu - w 

oparciu o klasyfikację K. Krakowiak 

23. Współpraca logopedy z rodzicami dziecka. 

24. Rola nauczyciela wspomagającego rozwój mowy dziecka.  

25. Etyczny wymiar pracy terapeutycznej logopedy. 
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ZASADY PRZYGOTOWANIA  PRACY DYPLOMOWEJ 

 

 Praca dyplomowa jest najważniejszą samodzielną pracą studenta, kończącą cykl dydaktyczny.

 W pracy dyplomowej student powinien wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte w toku 

studiów. W czasie przygotowywania pracy dyplomowej student może uczestniczyć w procesie 

naukowym i dydaktycznym Instytutu prowadząc prace badawcze, studyjne lub poznawcze pod 

kierunkiem opiekuna – promotora pracy dyplomowej. 

 Praca dyplomowa jest sprawdzianem stopnia opanowania wiedzy zdobytej w całym cyklu 

kształcenia, umiejętności identyfikowania problemów, ich analizowania, syntezy i oceny wiadomości  

i zastosowania ich do rozwiązania konkretnych problemów, logicznej prezentacji efektów 

badawczych, uzasadnienia wniosków i opinii, wykorzystania źródeł informacji i literatury. 

 Proces przygotowywania pracy dyplomowej składa się z następujących etapów: dokonywanie 

wyboru seminarium dyplomowego, wyznaczenie i wybór promotora pracy dyplomowej, 

przygotowanie i zatwierdzanie tematu pracy dyplomowej, realizację, złożenie i ocenę pracy 

dyplomowej, sprawdzenie pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, dopuszczenie pracy do 

obrony i  przeprowadzenie egzaminu dyplomowego. 

 Koncepcja pracy powinna wynikać z sylwetki specjalności absolwenta i rodzaju studiów. 

Praca dyplomowa, magisterska powinna być opracowaniem użytecznym, podejmującym rozwiązanie 

konkretnego problemu teoretycznego, praktycznego lub metodologicznego. 

 Student w ramach seminarium dyplomowego, pod kierunkiem promotora opracowuje 

koncepcję  samodzielnego napisania pracy dyplomowej i dokonuje wyboru literatury.Tworzy własny 

warsztat metodologiczny,  analityczno-badawczy oraz opracowuje  wnioski z badań. 

 Przedmiot, zakres pracy i jej cele, jak również sposoby ich osiągnięcia są ustalane 

indywidualnie pomiędzy promotorem a dyplomantem, w trakcie prowadzonego seminarium 

dyplomowego. Treści te powinny znaleźć wyraźne odzwierciedlenie we wstępie do pracy. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na wymagania wynikające z prawa autorskiego oraz na 

poprawność językową i stylistyczną tekstu pracy. Zawarte w niej części opisowe powinny być 

poprawne merytorycznie, zwięzłe i komunikatywne. 

 Temat pracy powinien być konkretny i odnosić się do jasno wyodrębnionego zakresu. 

Problematyka pracy powinna bezpośrednio odnosić się do kierunku studiów oraz wybranej przez 

studenta specjalności. Przy ustaleniu tematu pracy dyplomowej brać pod uwagę zainteresowania 

naukowe studenta i promotora oraz możliwości wykonania danej pracy. 

 

 Ustalenie tematu pracy jest dokonywane wspólnie przez promotora i dyplomanta w trakcie 

pierwszego semestru seminarium dyplomowego. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej należy brać 

pod uwagę: kierunek studiów, wybraną specjalność i profil absolwenta;  treści i metody kształcenia na 

danym kierunku; zainteresowania studenta; możliwości wykonania danej pracy przez studenta. 
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Wymogi merytoryczne stawiane pracy dyplomowej  

 

1. Temat i treść pracy muszą być zgodne z kierunkiem studiów i korespondować z sylwetką 

absolwenta. Praca dyplomowa musi dotyczyć dokładnie sprecyzowanego problemu, co winno 

mieć odzwierciedlenie w tytule pracy.  

2. Tytuł pracy, tytuły rozdziałów i podrozdziałów powinny odpowiadać zamieszczonym w pracy 

treściom i kolejno z siebie wynikać, umożliwiając pogłębianie poruszanych rozważań,  

w końcowej części pracy doprowadzić do syntezy. 

3. Na poziomie studiów drugiego stopnia wymagane jest przeprowadzenie badań i analizy 

danych. Praca magisterska powinna zawierać wnioski o charakterze utylitarnym, a udział 

wkładu własnego powinien być nie mniejszy niż ½ objętości pracy, obejmować szerszy zakres 

problemowy, wnikliwie opracowany warsztat metodologiczny, pogłębioną analizę teoretyczną 

wzbogaconą o badanie uwarunkowań, związków, zależności między większą liczbą 

zmiennych, obejmować efekty uczenia  zdefiniowane w ramach studiów II stopnia. 

4. Szczegółowy zakres pracy ustala promotor z dyplomantem. Student odpowiada za 

poprawność merytoryczną, redakcyjną, edytorską, językową i stylistyczną pracy. 

Odpowiedzialny jest on również za sposób i uczciwość cytowania oraz za przestrzeganie praw 

autorskich. 

5. Rozmiar pracy dyplomowej powinien wynikać z wyczerpującego opracowania tematu. Jako 

zasadę ogólną należy przyjąć, że objętość części zasadniczej pracy magisterskiej 80 -100 

stron. Liczba pozycji literatury przedmiotu wykorzystanych w pracy nie powinna być niższa 

niż 50 pozycji. 

6. W pracy konieczne jest zachowanie dbałości o naukowo-praktyczny charakter pracy, 

a w szczególności zachowanie dokładności faktów, obiektywizmu poglądów, definiowania 

pojęć w oparciu o różne źródła, zachowanie opisu materiałów umożliwiającego odróżnienie 

badan i wnioskowania autora pracy od cudzych, stosowanie przypisów i odnośników do 

literatury przedmiotu oraz poprawność językową i stylistyczną tekstu. 

 

 

Struktura pracy powinna zawierać następujące elementy.  

 

1. Tytuł pracy.  

2. Spis treści z numeracją stron.  

3. Wstęp, obejmujący krótkie wprowadzenie i uzasadnienie wyboru tematu pracy oraz wskazanie 

celu, a także ukazanie struktury pracy.  

4. Rozdział(y) teoretyczne, w których dyplomant powinien wykazać się wiedzą teoretyczną  

z zakresu analizowanego zagadnienia lub problemu badawczego oraz znajomością literatury 

przedmiotu.  

5. Rozdział  metodologiczny, zawierający cel, przedmiot badań, problemy badawcze (i hipotezy) 

oraz zmienne i wskaźniki; metody, techniki i narzędzia badawcze zastosowane w pracy; 

organizację badań. 6. Rozdział empiryczno-analityczny, gdzie uwzględnia się charakterystykę 

populacji badawczej; prezentację materiału badawczego, analizę wyników przeprowadzonych 

badań przez dyplomanta oraz uogólnienia, weryfikację hipotez  i wnioski końcowe.  
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6. Uogólnienia i wnioski końcowe powinny stanowić syntezę przedstawionego w pracy 

problemu badawczego i zawierać podsumowanie wyników badań, zawierać informacje  

o poruszanych, ale nie rozwiązanych lub nie do końca rozstrzygniętych w pracy problemach 

badawczych.  

7. Bibliografię – obejmującą wykaz źródeł cytowanych w pracy. Spis literatury powinien być 

numerowany w sposób ciągły i ułożony alfabetycznie, rozpoczynając nazwiskiem autora. 

Zaleca się podzielenie kolejnych pozycji bibliograficznych na: Spis literatury, spis czasopism, 

inne (np. rozporządzenia, ustawy), netografia.  

8. Spisy tabel, rysunków, itp., o ile wykaz zawiera co najmniej 5 pozycji. Spisy powinny być 

zamieszczane na osobnych stronach.  

9. Aneks ze spisem załączników  (o ile występują w pracy).  

 

  Praca nie może nosić cech plagiatu. Niedopuszczalne jest zbyt długie cytowanie  

i nadmierne wykorzystywanie jednego źródła, pracy jednego autora. Nie wolno wykorzystywać 

(także, ze zmianami redakcyjnymi) cudzych tekstów bez podania źródła. 

 Każda złożona do obrony praca podlega sprawdzeniu antyplagiatowemu. Prace dyplomowe 

nie spełniające kryteriów, nie mogą być dopuszczone do egzaminu dyplomowego.  

 Praca powinna być napisana poprawnie językowo, bez błędów gramatycznych  

i stylistycznych. Promotor ma prawo nie przyjąć pracy z istotnymi błędami merytorycznymi, 

formalnymi, gramatycznymi i stylistycznymi. Prawo dyskwalifikacji takich prac przysługuje również 

recenzentowi i komisji egzaminu dyplomowego.  

Student jest zobowiązany do przygotowania dwóch egzemplarzy pracy dyplomowej. Egzemplarz 

pracy przeznaczony dla dziekanatu powinien mieć formę tekstu drukowanego dwustronnie, klejone  

w jednolitą całość.  

 

 Praca musi posiadać adnotację promotora o jej przyjęciu, co oznacza, że potwierdza on, że 

spełnia wymogi stawiane pracom magisterskim  i została przyjęta do obrony.  

 Praca składana do dziekanatu musi zawierać oświadczenie autora, że została przygotowana 

samodzielnie oraz oświadczenie dotyczące zgody lub jej braku na udostępnianie pracy (zał. 2). Z pracą 

w formie drukowanej składana jest do Dziekanatu wersja elektroniczna na płycie CD–R w formie 

pliku WORD(zał. 3), w celu umożliwienia sprawdzenia przez system antyplagiatowy( zał.4). Płyta 

powinna być opisana: imieniem i nazwiskiem autora, numerem albumu oraz tytułem pracy. Zaleca się 

w przypadku dużej ilości załączników zawierającej akty prawne przygotowanie dodatkowo na płycie 

wersji pracy bez załączników.  

 Recenzje i oceny prac przygotowuje się wg wzoru określonego w załącznikach 3 i 4. Zaleca 

się, aby miały formę komputeropisu wydrukowanego dwustronnie. Oceny i recenzje powinny być 

wnikliwe i nie ograniczać się do opisu pracy dyplomowej, ale zawierać uwagi krytyczne, ocenę 

przygotowania merytorycznego, warsztatowego i wartość pracy.  
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Wymogi edytorskie stawiane pracy dyplomowej  

 

1. Praca powinna mieć formę wydruku komputerowego na papierze formatu A4 i być napisana  

w edytorze tekstu czcionką Times New Roman, rozmiar 12 pkt., z zachowaniem interlinii 

(odstępu pomiędzy wierszami) 1,5;  

Na stronie powinno znajdować się 30-36 wierszy, z których każdy powinien zawierać około 

60 znaków pisarskich, łącznie ze spacjami.  

2. Obowiązuje wyjustowanie tekstu zasadniczego (wyrównanie tekstów obu marginesów).  

3. W pracy dyplomowej stosuje się przypisy dolne, które winny mieć numerację ciągłą, a dla ich 

oznaczenia używa się wyłącznie cyfr arabskich. Przypisy powinny znajdować się na dole 

strony, odstęp między wierszami przypisów wynosi 1,0. Sporządza się je czcionkami takimi 

samymi jak tekst główny z zachowaniem następującej wielkości czcionek: Times New 

Roman, rozmiar 10 pkt.;  

4. Marginesy powinny być na każdej stronie jednakowe: lewy 3 cm, prawy 2 cm, górny i dolny 

2,5 cm.  

5. Każdy akapit rozpoczyna się wcięciem 1,25.  

6. Rozdział i inna część pracy jemu równa (np. wstęp, podsumowanie, bibliografia) powinna 

rozpoczynać się od nowej strony.  

7. Przy przytaczaniu Internetu, jako źródła w przypisie należy podać adres internetowy oraz  

w nawiasie datę korzystania z tego źródła.  

8. Tabele, zestawienia, schematy wykresy, rysunki, itp. w całym opracowaniu powinny być 

opisywane w sposób jednolity uzgodniony z promotorem. Nad tabelą, zestawieniem, itp. 

wpisywany jest numer oraz nazwa. Pod podajemy źródło, skąd pochodzą zawarte dane. Źródło 

opisujemy taka samą czcionką jak przypisy. Każda z tabel, rysunków, schematów, wykresów, 

itp. musi być poprzedzona wprowadzeniem w tekście – po co została zamieszczona oraz 

odniesieniem do podanego numeru.  

 

Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego  

 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:  

a. uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów ze wszystkich przedmiotów określonych 

 w planie studiów i programie nauczania, w tym również praktyki (o ile jest 

obowiązkowa),  

b. zdobycie odpowiedniej liczby punktów ECTS wymaganej dla danego typu studiów, 

c. uzyskanie podpisów w karcie obiegowej studenta, 

d. otrzymanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej wystawionej przez promotora 

 i recenzenta, 

e. spełnienie wymogów określonych w systemie antyplagiatowym, 

f. wywiązanie się ze zobowiązań finansowych wobec Uczelni. 

1. Oceny pracy dyplomowej dokonują promotor i recenzent. W przypadku negatywnej oceny 

pracy dyplomowej, praca jest kierowana do poprawek a po uzyskaniu pozytywnej oceny, 

dopuszcza się pracę do obrony.  
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2. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej do końca ostatniego semestru 

studiów w następujących terminach:  

 

- do 30 września – w odniesieniu do studiów kończących się w semestrze letnim,  

- do 31 marca – w odniesieniu do studiów kończących się w semestrze zimowym.  

 

3. Złożenie pracy powinno nastąpić nie później niż 14 dni przed przewidywanym terminem 

obrony. W okresie tym dokonuje się sprawdzenia pracy w systemie antyplagiatowym  

i przygotowania dokumentacji niezbędnej do odbycia egzaminu dyplomowego.  

  

Szczegółowe zasady dyplomowania określa Regulamin Studiów StSW w Kielcach. 

 

 

 

Załączniki  

1. Wzór strony tytułowej.  

2. Oświadczenie autora, że praca została przygotowana samodzielnie oraz zgoda lub jej brak na 

udostępnienie pracy.  

3. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z przedstawionym wydrukiem 

komputerowym. 

4. Oświadczenie o kontroli oryginalności pracy dyplomowej w Jednolitym Systemie 

Antyplagiatowym.  
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zał. 1 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

FILIA W ………………………………… (dotyczy tylko wydziałów zamiejscowych) 

INSTYTUT……………………………. 

(dokładne nazwy instytutów pod adresem:  http://stsw.edu.pl/struktura/) 

  

 

 

Kierunek: ………………………………..….. 

Specjalność: ………………………………… 

 

 

 

IMIĘ NAZWISKO 

Nr albumu:  

 

 

TYTUŁ PRACY 

 

 

 

Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem 

……………………………………….. 

 

 

………………… 2020 
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zał.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  

pt:„……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……..” 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 
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zał.3 

OŚWIADCZENIE 

o zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej 

z przedstawionym wydrukiem komputerowym 

 

 

……………………………………………………………………………………………..……. 

(Imię i nazwisko studenta) 

 

……………………………………………………………………………………………….…. 

(Nr albumu) 

 

……………………………………………………………………………………………….…. 

(Jednostka organizacyjna prowadząca studia) 

 

………………………………………………………………………………………….………. 

(Kierunek studiów) 

 

…………………………………………………………………………………………….……. 

(Poziom kształcenia i forma studiów) 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że 

przedkładana na nośniku elektronicznym praca dyplomowa ........................................  na 

temat:   

 

...........................................................................................................................................................  

 

...........................................................................................................................................................  

zawiera te same treści, co oceniany przez promotora i recenzenta wydruk komputerowy. 

Jednocześnie oświadczam, że jest mi znany przepis art. 233 § 1 Kodeksu karnego określający 

odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań. 

 

                                                                                              .…………………………....... 

(Podpis studenta) 

                                                                 

 Wpisać odpowiednio: licencjacka, inżynierska, magisterska. 
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zał.4 

 

 

 

 OŚWIADCZENIE 

   

………………………………………………………………………………………………. 

(Imię i nazwisko studenta) 

………………………………………………………………………………………………. 

(Nr albumu) 

………………………………………………………………………………………………. 

(Jednostka organizacyjna prowadząca studia) 

………………………………………………………………………………………………. 

(Kierunek studiów) 

………………………………………………………………………………...……………. 

(Poziom kształcenia i forma studiów) 

 

  

Oświadczam, że poinformowano mnie o zasadach dotyczących kontroli oryginalności pracy 

dyplomowej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. 

   

.…………………………....... 

(Podpis studenta) 

 

 

 

 

  

 


