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1. Podstawa prawna 
 

Treść niniejszych zasad jest zgodna z zapisami dotyczącymi przygotowania prac 

dyplomowych, które zostały zawarte w następujących aktach prawnych, obowiązujących w dniu 

opublikowania niniejszego dokumentu: 

1. Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w 

Łomży. 

2. Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz.U. 2018 

poz. 1861 z dnia 27 września 2018 r.)   

3. Zarządzeniu Rektora oraz Uchwale Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i 

Przedsiębiorczości w Łomży: 

 Procedurze składania, archiwizowania oraz kontroli antyplagiatowej prac 

dyplomowych w PWSIiP (Załącznik do Uchwały Nr 43/2018 z dnia 30.04.2018 r.)  

4. Zasadach składania prac dyplomowych na Wydziale Informatyki i Nauk o Żywności 

PWSIiP w Łomży. 

5. Procedurze objęcia pracy dyplomowej klauzulą poufności (Załącznik do Zarządzenia Nr 

33/2018 z dnia 06.04.2018 r.) 

 

2.  Praca inżynierska i magisterska jako dowód osiągnięcia przez Studenta 

efektów uczenia się 
 

Praca inżynierska i magisterska stanowią opracowania dokumentujące osiągniecie przez 

Studenta zakładanych w toku studiów efektów uczenia się i uzyskanie tytułu zawodowego na 

poziomie 6 i 7 PRK (odpowiednio dla I i II poziomu studiów).  

W ramach tych prac dokumentuje się w formie pisemnej zdiagnozowanie lub rozwiązanie 

przez Studenta problemu technicznego, technologicznego lub innego, w sposób doświadczalny, 

adekwatny do tematyki studiowanego kierunku.  

Student wykonuje pracę inżynierską lub magisterską pod kierunkiem:  

 nauczyciela akademickiego będącego samodzielnym pracownikiem naukowym 

 nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora  
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 nauczyciela akademickiego nieposiadającego tytułu naukowego doktora, ale 

posiadającego odpowiednią praktykę zawodową (w przypadku pracy inżynierskiej)  

 pracownika naukowego niebędącego etatowym nauczycielem PWSIiP, posiadającego 

co najmniej stopień naukowy doktora 

 osobę z doświadczeniem praktycznym współpracującą z Uczelnią i kierunkiem studiów.  

Dziekan może, w uzasadnionych przypadkach, wyznaczyć dodatkową osobę do opieki nad 

pracą dyplomową jako promotora pomocniczego.  

Praca inżynierska lub magisterska muszą stanowić opracowania o wiele bardziej złożone 

niż pisemne opisy projektów i zadań, najczęściej składane w formie sprawozdań, wykonywane 

w celu zaliczenia poszczególnych przedmiotów realizowanych w trakcie programu studiów. W 

porównaniu z tymi opracowaniami, praca inżynierska i magisterska muszą zawierać: 

• aktualną wiedzę merytoryczną opartą na dostępnej literaturze z zakresu realizowanego 

tematu / rozwiązywanego problemu lub opracowywanego projektu / technologii,  

• dokładnie opisaną metodykę badawczą zastosowaną do realizacji podjętego tematu, 

• dokładne udokumentowanie i opracowanie wyników analizy materiału badawczego, 

• właściwe sformułowanie wniosków końcowych i stwierdzeń, zgodnych z realizowanym 

tematem pracy. 

 

3. Wymagania formalne 
Wymagania formalne stosowane w procesie dyplomowania zapisane są w: 

• Aktualnie obowiązującym Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkole 

Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. 

• Aktualnie obowiązującej w PWSIiP procedurze składania i archiwizowania prac 

dyplomowych oraz aktualnie obowiązującej procedurze kontroli antyplagiatowej. 

• Obowiązującej aktualnie procedurze przygotowywania prac dyplomowych i przebiegu 

egzaminu dyplomowego na realizowanym kierunku studiów.  

 

4. Obowiązki nauczycieli akademicki w czasie realizacji pracy dyplomowej 

4.1. Promotor pracy dyplomowej ma obowiązek: 

• przeanalizowania zaproponowanego przez dyplomanta harmonogramu realizacji 

pracy dyplomowej i po dokonaniu ewentualnej korekty – zaakceptowania go; 
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• systematycznego sprawdzania i zatwierdzania kolejnych etapów pracy; 

• wspierania dyplomanta podczas realizacji harmonogramu pracy oraz jej pisania; 

• obiektywnej oceny pracy dyplomowej w skali od 2 do 5 biorąc pod uwagę:  

 osiągnięcie przez dyplomanta efektów uczenia się przypisanych do pracy 

dyplomowej,  

 poprawność i procent samodzielnego udziału w rozwiązaniu problemu / realizacji 

tematu,  

 systematyczność i zaangażowanie w czasie wykonywania pracy,  

 umiejętność zestawiania wyników badań w formie graficznej i/lub tabelarycznej, 

ich analizy statystycznej, interpretacji oraz formułowania stwierdzeń i wniosków, 

 umiejętność korzystania z literatury naukowej oraz jej poprawnego cytowania,  

 poprawność językową i gramatyczną pracy oraz stronę graficzną pracy. 

 

4.2.Nauczyciele akademiccy prowadzący seminaria dyplomowe zobowiązani są do: 

• zapoznania studentów z podstawowymi zasadami pisania prac dyplomowych z zakresu 

realizowanego kierunku studiów, 

• zapoznania studentów z podstawowymi zasadami przebiegu egzaminu dyplomowego, 

• poinformowania studentów, że podpisanie przez nich pracy dyplomowej jest zarazem 

oświadczeniem stwierdzającym, że praca została wykonana samodzielnie, 

• omówienia zasad korzystania z literatury oraz cytowania prac osób trzecich zgodnie z 

wymaganiami określonymi w pkt. 8 niniejszej procedury, 

• poinformowania o konsekwencjach w przypadku stwierdzenia naruszenia praw 

autorskich, 

• zapoznania studentów z treścią: 

 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i 

Przedsiębiorczości w Łomży, w szczególności Rozdziału 7 dotyczącego Pracy 

dyplomowej oraz Rozdziału 8 dotyczącego Egzaminu dyplomowego 

 Procedury składania, archiwizowania oraz kontroli antyplagiatowej prac 

dyplomowych w PWSIiP. 

 Procedury przygotowywania prac dyplomowych i przebiegu egzaminu 

dyplomowego w PWSIiP.  
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5. Harmonogram procesu dyplomowania 
 

Lp. St. Termin Czynność 

Rok studiów poprzedzający rok dyplomowania 

1. I 30.11 Dziekan publikuje na stronie Wydziału listę promotorów oraz 

propozycję tematów prac dyplomowych 
II 30.11 

2. I 31.12 Studenci składają w systemie SWD kartę zgłoszenia tematu pracy 

dyplomowej po wcześniejszym ustaleniu z promotorem 
II 31.12 

3. I 28.02 Zatwierdzenie promotorów, recenzentów oraz tematów prac 

dyplomowych przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia. 
II 28.02 

Rok dyplomowania 

1. I 28.02 Ostateczny termin akceptacji promotora wgranej przez studenta do 

systemu APD pracy dyplomowej*.  

 
II 30.09 

2. I 7 dni 

przed 

obroną 

Promotorzy i recenzenci składają recenzje prac dyplomowych: wersja 

elektroniczna w systemie APD. 
II 

*Student powinien wziąć po uwagę fakt, że termin dotyczy promotora; wszelkie uzgodnienia  

i wgranie do systemu zaakceptowanej wersji pracy powinno nastąpić odpowiednio wcześniej. 

 

6. Merytoryczna zawartość pracy 

6.1. Praca inżynierska na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka 

 Praca dyplomowa (inżynierska) jest samodzielnym opracowaniem wskazanego w 

temacie praktycznego zagadnienia odpowiedniego do kierunku studiów, poziomu i 

profilu kształcenia, w którym dyplomant celowo i umiejętnie wykorzystuje efekty 

uczenia się nabyte podczas studiów. 

 Praca inżynierska powinna mieć charakter praktyczny, tzn. diagnozować i rozwiązywać 

konkretny problem adekwatnie do efektów uczenia się przyjętych na kierunku studiów 

technologia żywności i żywienie człowieka. 

 Pracę dyplomową może stanowić praca o charakterze doświadczalnym, praca 

projektowa, w tym projekt technologiczny. 
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 Dopuszcza się także wykonanie ekspertyzy z odwołaniem się do wcześniej 

opublikowanych danych naukowych w danym zakresie, a także ankiet, które przyczynią 

się do rozwiązania problemu technologicznego lub innego, np. projektowego. 

 Praca dyplomowa może być elementem programu prac badawczych Uczelni lub 

studenckiego koła naukowego. 

 Praca dyplomowa może też być realizowana we współpracy z podmiotem zewnętrznym 

pod warunkiem jednoznacznego wskazania indywidualnego wkładu dyplomanta. 

6.2. Praca magisterska na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka 

 Praca magisterska powinna mieć charakter tradycyjnego zwartego opracowania, 

spełniającego wymagania w zakresie formatu i wzoru. 

 Praca powinna mieć charakter badawczy i/lub projektowy lub powinna zawierać 

konkretne rozwiązanie technologiczne. 

 Pożądane jest ukierunkowanie pracy na rozwiazywanie problemów praktycznych. 

6.3. Podobieństwa i różnice pomiędzy pracą inżynierską a magisterską 

 Praca – zarówno inżynierska, jak i magisterska – powinny świadczyć o tym, że 

dyplomant potrafi tworzyć szczegółową dokumentację realizowanego przez siebie 

zadania. 

 Student ma udokumentować, że potrafi przedstawić, szczegółowo zdefiniować, zbadać 

problem, przedstawić wyniki tego badania oraz je zinterpretować i sformułować 

właściwie stwierdzenia bądź /i wnioski. 

 Student powinien omówić w przeglądzie piśmiennictwa aktualnie istniejące 

rozwiązania podjętego przez siebie problemu oraz przedstawić znany dotychczas stan 

wiedzy lub techniki na ten temat. Na podstawie wiedzy zdobytej w ten sposób, 

korzystając z doświadczeń innych Autorów, może te doświadczenia zastosować w 

praktyce do własnego celu lub opracować na ich podstawie własne rozwiązanie 

badanego problemu. Przegląd piśmiennictwa w pracy magisterskiej powinien w sposób 

bardziej szczegółowy (pogłębiony) opisywać badane zagadnienie w porównaniu z pracą 

inżynierską. Powinien skupiać się wyłącznie na zagadnieniu przewidzianym tematem i 

nie zawierać wiedzy ogólnej.  
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 Student powinien jasno i precyzyjnie określić cel pracy oraz zakres pracy i szczegółowo 

omówić stosowane metody badawcze. Zakres pracy w pracy magisterskiej powinien 

być szerszy niż w pracy inżynierskiej. 

 Student powinien wykazać się umiejętnością szczegółowego omówienia wyników 

przedstawionych w tabelach i wykresach lub w innej formie.  

 Praca magisterska powinna zawierać tezę pracy, a przeprowadzone w ramach pracy 

badania i wyniki eksperymentów powinny prowadzić do potwierdzenia (lub 

zaprzeczenia) postawionej tezie. 

 Praca magisterska powinna w sposób pogłębiony analizować problem w porównaniu z 

pracą inżynierską. W pacy magisterskiej Student powinien wykazać się umiejętnością 

porównywania wyników własnego doświadczenia z doświadczeniami 

przeprowadzonymi przez innych Autorów i dokonać takiego porównania w postaci 

dyskusji wyników. W pracy inżynierskiej wystarczy podsumowanie wyników 

przeprowadzonych badań. 

 Wyniki badań w pracy magisterskiej powinny być poddane podstawowym obliczeniom 

statystycznym, co właściwie ukierunkowuje wnioskowanie. W pracach inżynierskich 

obliczenia statystyczne również są pożądane, ale mogą się ograniczać do średniej oraz 

odchylenia standardowego, korelacji oraz testu studenta. 

 Student powinien potrafić sformułować wnioski płynące z omówienia wyników i 

odróżnić je od podsumowania i stwierdzeń.  

7. Struktura pracy dyplomowej 

7.1. Zawartość pracy dyplomowej 

Praca dyplomowa powinna zawierać: 

 stronę tytułową, zgodnie z aktualnie obowiązującym wzorem, 

 oświadczenie dyplomanta, zgodnie z aktualnie obowiązującym wzorem, 

 wstęp wprowadzający do tematu,  

 postawione tezy naukowe – w przypadku pracy magisterskiej, 

 przegląd piśmiennictwa (literatury) dotyczącej tematu pracy, 

 cel i zakres pracy, 

 materiał do badań i metodykę badawczą, 

 szczegółowe omówienie uzyskanych wyników, 
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 podsumowanie w przypadku prac inżynierskich, 

 dyskusję otrzymanych wyników z wynikami prac opublikowanych przez innych 

autorów dotyczące podobnej tematyki w przypadku prac magisterskich, 

 wnioski oraz stwierdzenia, 

 ustosunkowanie się do postawionych tez – w przypadku pracy magisterskiej. 

Zgodnie z Regulaminem Studiów (Rozdział 7, §44), praca dyplomowa może być pracą 

zespołową. W tytule pracy zespołowej powinien pojawić się dopisek ujęty w nawiasach: praca 

zespołowa. Strona tytułowa powinna zawierać nazwiska wszystkich wykonawców wraz z ich 

podpisami. strona tytułowa pracy zespołowej powinna zawierać nazwiska wszystkich autorów 

pisane w jednej linii, natomiast numery albumu studentów powinny być zapisane jeden pod 

drugim. 

7.2. Streszczenie 

Streszczenie pracy ma ściśle określoną konstrukcję, która ma porządek wypowiedzi 

podany poniżej. 

Celem pracy było…. (powinno się do minimum skrócić informację podaną w celu). 

Zakres pracy obejmował… 

Wyniki doświadczenia były… /takie i takie/… 

Na podstawie wyników stwierdzono lub wykazano… /to i to/…. 

7.3. Wstęp 

Wstęp powinien stanowić uzasadnienie podjęcia tematu pracy. Może w sposób syntetyczny 

przedstawiać problem, wskazywać na ewentualne luki w wiedzy literaturowej na dany temat i 

wyjaśniać konieczność znalezienia odpowiedniego rozwiązania. Wstęp powinien liczyć nie 

więcej niż 1-3 strony (najkorzystniej 1 stronę) i zawierać: 

 sformułowanie celu pracy (co autor pracy chciał osiągnąć w efekcie realizacji pracy); 

 określenie tezy (tez) pracy (stwierdzenia, które praca obala lub potwierdza, o ile praca 

ma taki charakter, że formułowanie tezy (tez) jest możliwe i pożądane); wymóg nie 

dotyczy pracy inżynierskiej; 

 uzasadnienie wyboru tematu pracy; 

 określenie zastosowanych metod i technologii; 

 opis podziału pracy na rozdziały; 
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 w przypadku pracy zespołowej precyzyjny opis wkładu każdego z autorów pracy. 

7.4. Przegląd piśmiennictwa / przegląd literatury 

W przeglądzie piśmiennictwa (w przeglądzie literatury), zamieszcza się informacje znane 

dotychczas w Polsce i na świecie, na temat zagadnienia, które stanowi temat pracy. Informacje 

takie muszą pochodzić ze źródeł recenzowanych takich jak:  

 artykuły znajdujące się na liście A i B aktualizowanej corocznie przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego (udział tych publikacji powinien stanowić najwyższy 

procent ogólnej liczby wszystkich źródeł), 

 monografie książkowe wydane przez uznane Wydawnictwa (np.: Wydawnictwa 

Naukowo-Techniczne, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Instytut Żywności 

i Żywienia, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i inne Uczelnie 

oraz podobne wydawnictwa, Elsevier, Willey, Knowel i inne wydawnictwa zagraniczne 

- ich udział powinien stanowić mniejszy odsetek ogólnej liczby wszystkich źródeł niż 

artykuły wymienione w punkcie powyżej), 

 inne źródła informacji, w tym internetowe – dopuszcza się ich cytowanie w zależności 

od charakteru pracy (procentowy udział takich informacji powinien być najmniejszy). 

Ze źródeł podaje się tylko i wyłącznie informacje w nich zawarte (np. w formie 

opracowanego przez siebie streszczenia), kompilując je w zwartą całość dotyczącą danego wątku 

tematycznego. W każdym przypadku, w sposób zgodny z wymaganiami podanymi poniżej, 

należy podawać źródło danej informacji. Kopiowanie tekstów ze źródeł jest zabronione. 

Przegląd piśmiennictwa w każdej pracy powinien być związany tematycznie wyłącznie z 

opisywanym zagadnieniem. Dopuszcza się w pracy inżynierskiej przytaczanie wiedzy z danego 

zakresu na poziomie nauk podstawowych (np. ogólnych definicji), z pominięciem wiedzy 

szczegółowej, takiej jak np. mechanizmów powstawania danego zjawiska. Przegląd 

piśmiennictwa w pracach magisterskich powinien w sposób pogłębiony traktować o danym 

zjawisku, pomijać informacje podstawowe i skupiać się wyłącznie na badanym temacie.  

Przegląd piśmiennictwa powinien wyczerpywać temat, dlatego nie określa się dokładnej 

liczby stron, jaką powinien zawierać. Jednak nie powinien zawierać treści odbiegających od 

tematu, celu i zakresu pracy. 

Przegląd piśmiennictwa powinno się pisać w czasie przeszłym. 
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7.5. Cel i zakres pracy 

Cel pracy powinien być jednoznacznie i jasno sprecyzowany, być ściśle powiązany z 

tematem pracy i wstępem, oraz wynikać bezpośrednio z aktualnej wiedzy zawartej w przeglądzie 

piśmiennictwa. Każda praca powinna uzupełniać wiedzę literaturową lub ewentualnie ją 

weryfikować.  

Pisząc cel stosuje się ogólnie przyjętą formułę wypowiedzi: „Celem pracy było…”. 

Stosuje się zawsze formę czasu przeszłego, ponieważ praca przedstawiana do obrony już istnieje. 

Jest więc oczywiste, że stosowanie formuły: „celem pracy jest… lub celem pracy będzie” – jest 

nieracjonalne. Cel pracy pisze się przeważnie w formie jednego konkretnego zdania, chociaż 

dopuszcza się zastosowanie większej liczy zdań, w przypadku, gdy niezbędne jest jakieś 

dodatkowe wyjaśnienie. 

 Zakres pracy ma informować o czynnościach, które po kolei wykonywano, aby 

zrealizować cel pracy. Najprościej jest napisać zakres pracy w formie listy / punktów. Na 

przykład: 

Zakres pracy obejmował (jest to ogólnie przyjęta formułka):  

 wybór materiału do badań, 

 obróbkę termiczną jakiegoś materiału badawczego w 60°C przez 1 h oraz 90°C w 

ciągu 35 minut, 

 chłodzenie w warunkach…. 

 pomiar barwy, itd. 

Czynności mają być podane zgodnie z rzeczywistością i w porządku chronologicznym, w którym 

je wykonywano. 

7.6. Materiał i metodyka badawcza 

Stosuje się ogólnie przyjętą formułkę: „Materiałem do badań było / były...”. Należy 

podać szczegółowo, co było przedmiotem badań: np. Materiałem do badań było: 

 mięso wieprzowe pochodzące z najdłuższego mięśnia grzbietu (longissinus dorsi) 

zakupione w…, wyprodukowane przez…,  

lub 

 chleb pszenno-żytni z udziałem 60% mąki pszennej typ 550 o zawartości glutenu x% 

oraz 40% mąki żytniej o takich i takich parametrach, wyprodukowany przez... itp. 

 

Zawsze należy podawać: 
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 charakterystyczne cechy materiału badawczego, np. zawartość białka, tłuszczu, procent 

ekstraktu w skali Blg, typ mąki lub inne potrzebne informacje, w zależności od 

charakteru pracy, 

 nazwę producenta,  

 źródło pochodzenia materiału badawczego. 

 

W metodyce badań opisuje się po kolei, w porządku chronologicznym takim jak został 

zawarty w zakresie pracy, metody, które zostały zastosowane do zrealizowania celu. Należy 

podać następujące informacje: 

 nazwę metody i opcjonalnie zasadę pomiaru / analizy / badania (np. przy ocenie 

sensorycznej), 

 dokładną nazwę i typ urządzenia, jeżeli wykorzystywano aparaturę badawczą, 

 nazwę producenta urządzenia / aparatu / aparatury, 

 sposób przygotowania próbek do pomiarów, 

 liczbę próbek i liczbę powtórzeń pomiarów dla jednego typu próbki (stosuje się pomiar 

zwykle trzech różnych próbek jednego typu, a nie bada się trzy razy tę samą próbkę; 

dopiero wówczas można mówić o powtórzeniu). 

7.7. Wyniki i ich omówienie 

Omówienie wyników powinno być podzielone na konkretne i krótkie, ale konkretne 

podrozdziały tematyczne, najlepiej zgodne z porządkiem, który został przedstawiony w zakresie 

pracy i metodyce badawczej. Poniżej podano przykładowe tytuły podrozdziałów.  

 Charakterystyka mięsa w zależności od zastosowanej dawki cieplnej 

 Cechy sensoryczne mięsa w zależności od zastosowanej dawki cieplnej 

 Zmiany barwy mięsa… 

Podział tej części pracy na oddzielne fragmenty (podrozdziały) ułatwia interpretację 

wyników osobie piszącej, wprowadza chronologiczny porządek do pracy, jest świadectwem 

dojrzałości zawodowej Autora, który w różny sposób potrafi dokonać poprawnej analizy 

każdego badanego parametru, a także ułatwia zrozumienie zagadnienia ewentualnemu 

czytelnikowi.  

W każdym podrozdziale, omawiającym zwykle jedno wąskie zagadnienie, zjawisko, cechę 

itd., powinny się znaleźć: 



 

Strona 12 z 19 

  
Państwowa Wyższa Szkoła  

Informatyki i Przedsiębiorczości 

w Łomży 

Akademicka 14 

18-400 Łomża 

NIP 718-19-47-148 

REGON 451202740 

winz@pwsip.edu.pl 

www.pwsip.edu.pl/winz 

T +48 86 215 54 88 

F +48 86 215 54 90 

Wydział Informatyki i Nauk Żywności 

 zdanie lub zdania wprowadzające, np. „Na rysunku x podano wyniki barwy mięsa…” 

 rysunki przedstawiające wyniki z pomiarów lub wyniki przedstawione w tabelach, 

 interpretacja wyników, które zostały przedstawione na rysunkach lub w tabelach. 

W pracach magisterskich zależności między wynikami powinny być poparte analizą 

statystyczną.  

Stopień dokładności omówienia wyników warunkuje poprawne podsumowanie wyników 

całego przeprowadzonego doświadczenia, wpływa na właściwe wnioskowanie i tym samym na 

przekonywujące udowodnienie celu pracy.  

7.8. Dyskusja wyników (w przypadku pracy magisterskiej) 

Dyskusja wyników jest charakterystyczna dla pracy magisterskiej i powinna zastępować 

podsumowanie, które pisze się w pracach inżynierskich.  

W dyskusji wyników należy porównać wyniki własnych badań z wynikami, które 

otrzymali inni autorzy zgłębiając podobny lub analogiczny temat. W dyskusji wyników powinno 

się również wytłumaczyć zjawiska, które mogły zajść w czasie przeprowadzonego 

doświadczenia. Jeżeli nie były one bezpośrednim przedmiotem badań, a je zauważono 

opracowując i omawiając wyniki, to rozwiązania można poszukać w literaturze i powołać się na 

Autorów, którzy takie zjawisko wyjaśnili. Można również domniemywać własne rozwiązanie i 

je napisać. 

7.9. Podsumowanie, stwierdzenia i wnioski 

W podsumowaniu należy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim 

stopniu cel pracy, określony we Wstępie, został osiągnięty. W podsumowaniu należy odnieść się 

do postawionej/ych tezy/tez i odpowiedzieć na pytanie: czy teza/tezy zostały potwierdzone czy 

obalone. 

Podsumowanie powinno także przedstawiać stwierdzenia i wnioski, które wynikły  

w trakcie realizacji pracy lub stanowią efekt syntezy osiągniętych wyników. Wszystkie 

stwierdzenia i wnioski powinny wynikać z treści pracy. Stwierdzenia i wnioski poprzedza się 

przykładową formułką: „Na podstawie wyników przeprowadzonego doświadczenia 

sformułowano następujące stwierdzenia i wnioski” lub inną, zawierającą podobną treść. 

Stwierdzenia i wnioski nie znaczą tego samego. Poniżej wyjaśniono różnicę. 

Stwierdzenia są bardzo skróconymi, konkretnymi informacjami wypływającymi 

wyłącznie z wyników przeprowadzonego doświadczenia, ale jednocześnie wyjaśniającymi cel 

pracy, np.  
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 Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia stwierdzono, że najjaśniejsza była 

próbka mięsa obrabianego w takich i takich warunkach.  

lub 

 Chleb pszenno-żytni, w którego składzie było 60% mąki pszennej o zawartości glutenu 

x% charakteryzował się wyższą siłą cięcia niż chleb pszenny, w którego składzie było 

50% mąki pszennej o zawartości glutenu x%. 

lub 

 Na podstawie wyników badań stwierdzono, że w mintaju pochodzącym z zimnych 

regionów Atlantyku było więcej kwasu linolenowego niż w mintaju hodowlanym. 

 

Wnioski natomiast są informacjami, które bezpośrednio odpowiadają na domniemanie / 

sformułowanie zawarte w celu pracy, ale jednocześnie nie dotyczą wyłącznie 

przeprowadzonych wyników badań, tylko wyjaśniają ogólne zjawisko. Wnioski można 

zastosować nie tylko do przeprowadzonego doświadczenia, ale sprawdzą się także do 

opisania szerszej populacji.  

Przykładowo wnioskiem będą: 

 Dawka cieplna zastosowana do obróbki logissimus dorsi bezpośrednio wpływa na jego 

cechy jakościowe. Czym jest ona wyższa, tym mięso jest bardziej twarde i mniej 

soczyste. 

 Wraz ze wzrostem zawartości dodatku mąki żytniej do mąki pszennej otrzymuje się 

chleb twardszy, bardziej kruszący się i mniej akceptowany sensorycznie. 

 Ryby pochodzące z odłowów dalekomorskich mają inny skład kwasów tłuszczowych 

niż ryby hodowlane. 

7.10. Spis piśmiennictwa / Spis literatury 

W spisie literatury powinny znaleźć się tylko pozycje cytowane w tekście pracy i 

analogicznie - wszystkie pozycje znajdujące się w spisie literatury muszą być cytowane w treści 

pracy. 

Należy unikać cytowania źródeł, których wiarygodność jest wątpliwa, co podano w 

punkcie 7.4.  

Dyplomant ma obowiązek cytowania fachowych źródeł naukowych i/lub dokumentacji 

technicznej w języku obcym: 

• w wypadku pracy inżynierskiej z minimum trzech prac, 
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• w wypadku pracy magisterskiej z minimum pięciu prac. 

Konstrukcja spisu piśmiennictwa ma zasady podane poniżej. 

Zasada 1. Kolejność podawania źródeł 

Źródła podaje się w porządku alfabetycznym, względem nazwiska pierwszego autora.  

Zasada 2. Poprawność zapisu artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz zasada 

cytowania ich w tekście pracy 

Poprawny zapis w spisie piśmiennictwa 

Artykuły z czasopism podaje się w następującym porządku: 

Nazwisko_1 I._1., Nazwisko_2 I._2., Nazwisko_3 I._3… rok. Tytuł artykułu. Nazwa 

czasopisma, tom czasopisma (numer czasopisma), zakres stron. 

W spisie piśmiennictwa podaje się wszystkich autorów, którzy są wymienieni w artykule. 

Wyjaśnienie znaków: 

Nazwisko – oznacza pełne nazwisko lub nazwiska Autora 

I.  – oznacza pierwszą literę imienia. Nie stosuje się pełnych imion. Jeżeli Autor podaje więcej 

niż jedno imię, to w pracy podaje się pierwsze litery wszystkich imion.  

Przykładowy artykuł poprawnie zapisany: 

Biller E., Boselli E., Obiedzinski M., Waszkiewicz-Robak B. 2017. Volatile compounds formed 

under the surface of broiled and frozen minced cutlets: Effects of beef to pork ratio and initial 

pH. International Journal of Food Properties, 20, 1306-1318. 

Zasada cytowania artykułów w tekście 

 Jeżeli artykuł napisał jeden autor, to w tekście podaje się (Nazwisko, rok). Należy 

pamiętać, że nie podaje się imion. 

 Jeżeli artykuł ma dwóch autorów, to w tekście pisze się (Nazwisko_1 i Nazwisko_2, 

rok). 

 Jeżeli artykuł napisało więcej niż dwóch autorów, to w tekście zapisuje się (Nazwisko_1 

i wsp., rok). Nie podaje się wszystkich nazwisk, tylko nazwisko pierwszego autora. 
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Zasada 3. Kolejność w zapisie książek oraz zasada cytowania ich w tekście pracy 

Przypadek 1 

Jeżeli książka nie jest publikacją „pod redakcją” i nie ma oddzielnie wyszczególnionych 

autorów pojedynczych rozdziałów, to stosuje się zapis podany poniżej. 

Poprawny zapis w spisie piśmiennictwa 

Nazwisko_1 I_1., Nazwisko_2 I_2., Nazwisko_3 I._3… rok. Tytuł książki. Jeżeli jest, to nr 

wydania, Nazwa Wydawnictwa, Miasto. 

Przykład 

Bourne M. C. 2002. Food texture and viscosity: Concept and measurement. Wydanie 2, 

Academic Press an Elsevier Science Imprint, Nowy Jork. 

Zasada cytowania takich książek w tekście: 

• jeżeli jest jeden autor - (Nazwisko, rok),  

• jeżeli jest dwóch autorów - (Nazwisko_1 i Nazwisko_2, rok), 

• jeżeli jest więcej niż dwóch autorów - (Nazwisko_1 i wsp., rok) lub (Nazwisko_1 i in., 

rok).  

Przypadek 2 

Jeżeli książka jest publikacją „pod redakcją” i oddzielne rozdziały mają własnych autorów, to 

cytuje się każdy rozdział, z którego się korzysta – oddzielnie.  

Poprawny zapis w spisie piśmiennictwa 

Nazwisko_1 I_1., Nazwisko_2 I_2., Nazwisko_3 I._3… rok. Tytuł rozdziału w książce [w: - 

„w:” oznacza, że rozdział mieści się w określonej książce] Tytuł książki (red. Nazwisko_1 I_1., 

Nazwisko_2 I_2., Nazwisko_3 I._3…) Jeżeli jest, to nr wydania, Nazwa Wydawnictwa, Miasto, 

zakres stron całego rozdziału. 

Przykład 
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Lindsay D. 2002. The nutritional enhancement of plant foods [w:] The nutrition handbook for 

food processors (red. Henry C.J.K. i Chapman C.), Woodhead Publishing Limited, Abington 

Hall, Abington Cambridge, 194-208. 

Zasada cytowania takich książek w tekście 

• jeżeli jest jeden autor - (Nazwisko, rok),  

• jeżeli jest dwóch autorów - (Nazwisko_1 i Nazwisko_2, rok), 

• jeżeli jest więcej niż dwóch autorów - (Nazwisko_1 i wsp., rok) lub (Nazwisko_1 i in., 

rok).  

Zasada 4. Kolejność zapisu aktów prawnych - Rozporządzenia/Ustawy/Dyrektywy/Normy 

Poprawny zapis w spisie piśmiennictwa 

1. Rozporządzenie …….. (Dz.U. Nr …., z dnia ….., poz. …., z późn. zm.). 

2. Ustawa ……. (Dz.U. Nr …., z dnia ….., poz. …., z późn. zm.). 

Przykłady 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie dodatków do żywności. 

2. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2010 

Nr 136, poz. 914). 

3. PKN-ISO/TS 22003:2007. Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności -- Wymagania dla 

jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. 

 

Zasada cytowania powyższych aktów prawnych w tekście 

1. w nawiasie (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008), 

2. w nawiasie (Dz.U. 2010 Nr 136, poz. 914), 

3. w nawiasie (PKN-ISO/TS 22003:2007).  

Zasada 5. Strony internetowe 

Strony internetowe, z których się korzystało, zapisuje się w następujący sposób: 

 www. ……., dostęp dnia 12.02.2019 r.   

W tekście podaje się w nawiasie (www. ……., dostęp dnia 12.02.2019 r). 
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Ważne! 

W spisie piśmiennictwa nie stosuje się podziału na czasopisma, pozycje książkowe, czy 

źródła internetowe, ale sporządza się jednolitą listę w porządku alfabetycznym. 

 

7.11. Anex lub Aneks 

Jeżeli wyników, na których podstawie została napisana praca było bardzo dużo, to niektóre 

z nich należy zamieścić na końcu pracy tworząc Aneks. W aneksie zamieszcza się również 

niektóre procedury metodyczne, tak jak np. kartę oceny sensorycznej, którą wykorzystano do 

przeprowadzenia badań. 

Strony w aneksie numeruje się znakami rzymskimi – I, II, III … 

Zamieszczanie aneksu nie jest konieczne. 

 

8. Redakcja pracy dyplomowej 
 

8.1. Uwagi językowe 

Pracę należy pisać poprawną polszczyzną. Niestosuje się zwrotów używanych w języku 

potocznym typu: 

 jeśli chodzi o… 

 a więc… 

 i podobnych. 

Nie powinno się używać zwrotów żargonowych i należy unikać anglicyzmów. Język ma 

być prosty, zdania niezłożone, bez epitetów lub innych przymiotników i ozdobników słownych 

wskazujących na zabarwienie emocjonalne treści. Nie stosuje się skrótów, z wyjątkiem ogólnie 

przyjętych, takich jak: np., itp., pt. i lp. Wszystko inne pisze się słownie, włącznie z liczebnikami. 

Nie stosuje się „ok.” jako „około” tylko pisze się „około”. Nie należy posługiwać się stroną 

czynną czasowników, tylko wyłącznie bierną, tzn. nie stosuje się określenia: „robiłem”, ale 

„zrobiono, napisano, przeprowadzono”, itp.  

Pracę pisze się w formie czasu przeszłego i nie miesza się czasu teraźniejszego z 

przeszłym i przyszłym w różnych miejscach tej samej pracy. Wyjątkami są potrzeby wypowiedzi 

wynikające z kontekstu, który nieraz wymaga połączenia czasów. 
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Tekst pracy powinien być pisany z uwzględnieniem akapitów. Wcięcie akapitowe powinno 

wynosić 1 cm i być stałe w całej pracy.  

8.2. Format pracy 

8.2.1. Marginesy, wcięcia i czcionka 

Pracę dyplomową należy pisać na arkuszach formatu A4 stosując następujące ustawienia 

tekstu: 

• marginesy lustrzane 

• szerokość marginesu lewego – 35 mm; 

• szerokość marginesu prawego – 20 mm; 

• marginesy górny i dolny – po 25 mm; 

• wcięcie (akapit) – 1 cm. 

Zalecane jest stosowanie czcionki Times New Roman, 12 pkt do tekstu podstawowego, 

tekst wyjustowany, interlinia 1,5 pkt., wcięcie akapitowe 1 cm. .  

8.2.2. Podział pracy na rozdziały 

• Rozdziały i podrozdziały są podstawową jednostką składową pracy dyplomowej. 

Powinny one zawierać informacje dotyczące wyłącznie jednego wątku. Jeden wątek – 

jeden rozdział, inny watek – inny rozdział. 

• Hierarchia rozdziałów i podrozdziałów nie powinna liczyć więcej niż trzy poziomy, 

czyli numer podrozdziału nie powinien składać się z więcej jak trzech liczb, np. 2.1.3. 

• Tytuł każdego rozdziału oraz podrozdziału powinien być adekwatny do jego treści. Nie 

stawia się kropek na końcu nagłówku rozdziałów.  

8.2.3. Objętość pracy 

• Praca inżynierska – około 30 stron lub więcej, w zależności od charakteru pracy; 

• Praca magisterska – około 50 – 80 stron lub więcej, w zależności od charakteru pracy; 

• W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inną objętość pracy niż wskazana, 

jednakże, odstępstwo to należy uargumentować w treści pracy. 

8.2.4. Numeracja stron 

• Strony: tytułowa, podziękowania (opcjonalnie), spis treści i streszczenie nie mają 

wstawionej numeracji, ale są liczone.  
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• Na stronie z rozdziałem „Wstęp” numer strony będzie pojawiał się po raz pierwszy, ale 

nie będzie to numer 1, tylko kolejnym numerem wynikającym z liczby stron 

poprzedzających, np. 9. 

• W numeracji stron należy stosować cyfry arabskie, umieszczając je na środku na dole 

strony. 

• Aneks nie podlega numeracji stron. 

8.2.5. Spis treści 

• Spis treści musi zawierać informacje o wszystkich rozdziałach i podrozdziałach pracy. 

• W spisie treści trzeba podać numer strony, na której zaczyna się każdy wyróżniony 

nagłówek w pracy, w tym wszystkie podtytuły wyodrębnione w tekście podstawowym. 

• Wielkość i kształt liter w spisie treści powinna być zgodna ze stosowanymi w tekście 

podstawowym. 

8.2.6. Rysunki, tabele i wzory 

• Numer i nagłówek tabeli umieszcza się nad tabelą; numer i podpis rysunku – pod 

rysunkiem. Po nagłówku tabeli nie stawia się kropki. 

• Należy podać źródło rysunku lub tabeli, jeżeli nie jest to praca własna wynikająca z 

przeprowadzonego doświadczenia. Źródło podaje się pod tabelą lub pod podpisem 

rysunku. 

• Rysunki i tabele numeruje się kolejno, w sposób ciągły w całej pracy (oddzielna 

numeracja jest dla rysunków, oddzielna dla tabel). Nie może być np. dwóch tabel 1 i 

dwóch rysunków 1.  

8.2.7. Stosowanie cudzysłowów 

Pisanie w cudzysłowie obowiązuje w następujących sytuacjach: 

• przy dokładnym cytowaniu obcego tekstu; 

• w okolicznościach szczególnych, w których chodzi o wyeksponowanie oryginalności 

sformułowania. 

9. Pozostałe wytyczne 
 


