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Załącznik 1 do Zarządzenia nr 1/2022 

 

 

Wymogi ogólne przygotowania prac dyplomowych i projektowych na kierunkach 

prowadzonych na Wydziale Studiów Stosowanych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 

z siedzibą we Wrocławiu 

 

 

 

Wymogi ogólne 

Praca dyplomowa (licencjacka lub magisterska) lub projektowa (projekt licencjacki/inżynierski) 

stanowi samodzielne opracowanie/dzieło studenta związane ze studiowanym kierunkiem 

na Wydziale Studiów Stosowanych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu. 

Praca stanowi przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu dyplomowego. 

 

Praca dyplomowa (licencjacka / inżynierska / magisterska), jeśli przewiduje ją program 

studiów, jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia praktycznego lub artystycznego, lub 

naukowego, albo dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym ogólną wiedzę 

i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz jest 

wyrazem umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. W ustalaniu tematu pracy 

powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe studenta, a w przypadku studenta 

pracującego – także potrzeby pracodawcy. Jeżeli praca dyplomowa jest pracą pisemną, uczelnia 

sprawdza ją przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego. 

Pracę dyplomową, jeśli przewiduje ją program studiów, student wykonuje pod kierunkiem 

nauczyciela akademickiego, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora, zwanego dalej 

opiekunem pracy lub promotorem. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, na studiach 

pierwszego stopnia opiekunem pomocniczym pracy lub promotorem pomocniczym może zostać 

osoba z tytułem magistra. Ponadto w uzasadnionych przypadkach, praca dyplomowa może być 

prowadzona w kooperacji ze specjalistą praktykiem. 

 

Praca projektowa (licencjacka / inżynierska), jeśli przewiduje ją program studiów, jest 

samodzielnym opracowaniem (opisem, objaśnieniem, rozwiązaniem) zadania (konkretnego 

problemu, tematu, zagadnienia), którego zastosowanie prowadzi do wymiernego efektu 

praktycznego, potwierdzającego nabycie umiejętności właściwych dla studiowanego kierunku.  

 

Przygotowanie pracy dyplomowej/projektowej powinno rozwinąć umiejętności: 

− czynnego posługiwania się wiedzą nabytą w czasie studiów na studiowanym kierunku 

i wykorzystania jej w zastosowaniu do praktyki, 

− poszukiwania, selekcji i wykorzystywania literatury przedmiotu oraz materiałów źródłowych, 

pozwalających na osiągniecie celu lub celów pracy/projektu, 

− precyzyjnego wyrażania myśli, 

− rozwiązywania zadań praktycznych oraz na podstawowym poziomie naukowego opisu 

z uwzględnieniem najważniejszej fachowej literatury oraz metodologii, 

− prowadzenia logicznego toku wywodów,  

− posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem, 

− efektywnego planowania pracy własnej, zarządzania czasem i projektem. 
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W przypadku przygotowania magisterskiej pracy dyplomowej powinno rozwijać ponadto 

umiejętności: 

− czynnego posługiwania się wiedzą nabytą w czasie studiów na studiowanym 

i wykorzystania jej w zastosowaniu do praktyki, 

− krytycznej analizy źródeł, analizowania i wnioskowania na podstawie ustalonych faktów, 

− pogłębionego wykorzystania dorobku doktryny związanej ze studiowanym kierunkiem, 

np. z zakresu piśmiennictwa zagranicznego, 

− naukowego opisu z uwzględnieniem najważniejszej fachowej literatury oraz metodologii, 

− prowadzenia logicznego toku wywodów,  

− posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem. 


