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AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH 

im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 

 

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ / MAGISTERSKIEJ 
 (aktualizacja 2022 dr J. Karyś) 

 

 

Praca licencjacka może mieć charakter: 

 Oryginalny (grupa badawcza minimum 60 osób) 

 Kazuistyczny (studium przypadku) 

 Poglądowy 

Objętość pracy powinna wynosić 30-40 stron maszynopisu. 

 

Zaleca się, by praca magisterska była pracą oryginalną z grupą badawczą około 100 osób (n ≠100). 

Objętość pracy nie mniejsza niż 50 stron maszynopisu. 

 

 

STRUKTURA PRACY: 

 

 

Strona tytułowa (załącznik 1) 

Strona z podziękowaniami (opcjonalnie) 

SPIS TREŚCI 

WSTĘP 

I. PODSTAWY TEORETYCZNE 

II. METODOLOGIA 
1.     Cele, problemy (i hipotezy - w pracy oryginalnej) badawcze 

2.     Metody, techniki i narzędzia badawcze 

3.     Materiał i przebieg badań 

III. WYNIKI BADAŃ (lub według wymagań Promotora) 

IV. DYSKUSJA 

WNIOSKI  
(ewentualnie POSTULATY) 

STRESZCZENIE PRACY [w j. polskim (licencjacka) i w j. angielskim (magisterska)] 

BIBLIOGRAFIA 

WYKAZ SKRÓTÓW 

SPIS RYCIN / TABEL / WYKRESÓW (wg potrzeby) 

ANEKS 

OŚWIADCZENIE (o nienaruszalności praw autorskich w rozumieniu ustawowym) – załącznik 2 

 

 
 

Ad. WSTĘP 

W sposób syntetyczny uzasadnia wybór tematu, przedstawia zawartość pracy. Zwykle 

przygotowywany, gdy praca jest ukończona. Objętość 1-2 strony. 

 

Ad. I. PODSTAWY TEORETYCZNE 

Ma charakter ogólny, teoretyczny, poglądowy. Wprowadza w badaną problematykę prezentując 

aktualne doniesienia literatury naukowej, przygotowując do lektury głównej części pracy. Nie 

powinien przekraczać 1/3 objętości pracy. 

 

   Ad. II. METODOLOGIA 

Zawiera określone: cele, problemy i hipotezy (w pracy oryginalnej), charakteryzuje grupę badawczą i 

przebieg badań, a także wskazuje na zastosowaną metodę wraz z uzasadnieniem jej wyboru.  
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  Ad. III. WYNIKI BADAŃ (dotyczy pracy oryginalnej) 

Prezentacja i analiza uzyskanych wyników badań empirycznych w formie opisowej, graficznej, 

tabelarycznej. Graficzna prezentacja danych ilościowych, pozwala na lepszą ilustrację stwierdzonych 

zależności i wzbogaca treść pracy.  

 

 

   Ad. IV. DYSKUSJA 

Omówienie wyników własnych w odniesieniu do wyników publikowanych przez innych autorów.  

 

 

   Ad. WNIOSKI 

Przedstawione w punktach. Sformułowane w sposób jasny, prosty, uogólniony; dające odpowiedź na 

postawione cele i założenia pracy.  

 

    Ad. STRESZCZENIE PRACY 

Syntetycznie przedstawienie najważniejszych informacji zawartych w kolejnych rozdziałach pracy. 

Powinien zawierać do 250 słów. 

W pracy licencjackiej w języku polskim, w pracy magisterskiej zalecane tłumaczenie na język 

angielski.  

 

    Ad. BIBLIOGRAFIA 

Praca powinna zawierać minimum 30 aktualnych pozycji piśmiennictwa (z ostatnich 10 lat) 

dotyczących omawianego zagadnienia. Wykorzystanie starszych źródeł jest dopuszczalne wyłącznie w 

przypadku braku aktualnych doniesień. Wykaz ułożony według kolejności cytowania zgodnie z 

systemem Vancouver, wg wzoru: 
 
Czasopisma: 

Karyś J. Maćkowski M.: Knowledge of first aid in road traffic accidents among drivers from the 

Staszów County. Archives of physiotherapy and global researches. 2015; 19(1): 29-33 

Pozycja książkowa: 

Zimbardo P. Gerrig R .: Psychologia i życie. PWN, Warszawa 2012 

Rozdział w monografii (praca pod redakcją): 

Karyś J. Słoma K.: Knowledge of medical rescue teams on the proceeding in acute coronary 

syndrome. W: Szpringer M.(Red.). Wellness and self-image. Neurocentrum, Lublin 2015: 193-201 

Witryny internetowe: 

Nazwisko autora, tytuł witryny, adres internetowy witryny, data korzystania ze strony:  

Webster K.A, Eremenco S, Cella D.FACIT. Introduction. Multilingual Translation Project. Summary 

of Version 3 to Version 4. http://www.facit.org 2015.08.06 

 

    Ad. WYKAZ SKRÓTÓW 

Alfabetyczny wykaz i wyjaśnienie (tłumaczenie) wszystkich skrótów użytych w pracy 

 

    Ad. SPIS RYCIN/TABEL 

Wykaz (według kolejności) prezentowanych rycin, tabel, fotografii, wykresów z podaniem numeru 

strony. Odrębnie wykaz tabel, wykaz rycin etc. 

 

     Ad. ANEKS 

Zawiera załączniki o różnym charakterze, a których umieszczenie w tekście głównym byłoby 

nieuzasadnione merytorycznie, bądź ze względu na ich objętość. Mogą to być narzędzia badawcze 

(np. kwestionariusz ankiety), formularze, standardy postępowania i inne. Każdy załącznik jest 

numerowany, a informacja o jego istnieniu musi być zawarta w tekście pracy. 

 

 

WYMAGANIA EDYTORSKIE PRACY: 

-  czcionka Times New Roman 12  

http://www.facit.org/
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-  30 wierszy na kartce maszynopisu format A4 

-  marginesy: lewy 3,5 cm; prawy, dolny i górny margines 2 cm  

-  interlinia 1,5 wiersza 

-  cytowane piśmiennictwo w nawiasie kwadratowym lub przypisy dolne w numeracji ciągłej    

   – wg wymagań  Promotora – jednolite w całej pracy 

-  tabele numerowane i opatrzone tytułem nad tabelami 

-  wykresy, ryciny, fotografie numerowane i opatrzone tytułem pod nimi      

-  tytuły rozdziałów - duże litery, wytłuszczone, TNR 12  

-  strony numerowane (oprócz strony tytułowej i załączników w ANEKSIE) w prawym dolnym  

   rogu 

 

 

Student przygotowuje 4 egzemplarze (lub mniej - uzgodnić z promotorem) pracy 

dyplomowej (3 egzemplarze w wersji papierowej, w miękkiej przeźroczystej oprawie a 1 

egzemplarz na nośniku elektronicznym),  

z których: 

 2 egzemplarze ew. składa w Dziekanacie ANS: 

- 1 egzemplarz dwustronnie drukowany w przeźroczystej  miękkiej  oprawie z adnotacją  

promotora na stronie tytułowej „Pracę przyjmuję jako licencjacką/magisterską i oceniam 

na stopień”  (egzemplarz ten jest archiwowany w aktach osobowych absolwenta); 

      - 1 egzemplarz zawarty na płycie (przechowywany w aktach osobowych    absolwenta); 

 1 egzemplarz jednostronnie drukowany w przeźroczystej miękkiej oprawie jest 

przekazywany do recenzji; 

 1 egzemplarz jednostronnie drukowany w przeźroczystej miękkiej oprawie pozostaje 

u promotora do oceny. 

 

(Uwaga ! Jeśli promotor i/lub recenzent nie wyrażą chęci pozostawienia sobie recenzowanego    

                egzemplarza pracy, jest on oddawany  jej autorowi). 

 
 

 


