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Załącznik 2 do Zarządzenia nr 1/2022 

 

 

Wymogi dotyczące prac dyplomowych  

na kierunkach prowadzonych na Wydziale Studiów Stosowanych  

Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu 

 

 

 

I. Wymogi ogólne prac dyplomowych 

Praca dyplomowa, 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. 

1) Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia (20 do 50 stron) 

1. Temat pracy dyplomowej powinien być zgodny ze studiowanym kierunkiem, jest 

każdorazowo uzgadniany jest z promotorem. 

2. Temat pracy dyplomowej jest zatwierdzany przez Konwent Dziekański.  

3. W pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia wymagana jest część praktyczna, 

w której student rozwiązuje zagadnienie adekwatne do wiedzy i umiejętności zdobytych 

podczas studiów pierwszego stopnia, w szczególności może ona opierać się na 

eksperymencie, badaniach opinii, badaniach rynku lub mieć charakter projektowy. Praca 

ta może mieć charakter: 

− teoretyczno-empiryczny,  

− badawczy, 

− diagnostyczny,  

− projektowy, 

− wdrożeniowy, 

− studium problemu praktycznego.  

4. Dopuszcza się możliwość prezentacji części empirycznej pracy w formie multimedialnej 

do 15 minut (np. dokumentującej przeprowadzone przez studenta działania 

praktyczne), co należy zaznaczyć w pracy (przez studenta) i uzupełnić w recenzji 

(recenzent).  

5. Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia powinna obejmować 3 rozdziały. 

6. Należy unikać poważnych dysproporcji w objętości poszczególnych rozdziałów. 

7. Rozdziały w pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia (licencjackiej / 

inżynierskiej) nie mogą obejmować sumarycznie mniej niż 20 stron.  
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8. W tekście pracy należy zacytować oraz zamieścić w spisie piśmiennictwa co najmniej 

20 pozycji bibliograficznych o charakterze merytorycznym (naukowych, 

popularnonaukowych lub branżowych). Pozycje literaturowe wykazane w spisie, a nie 

zacytowane w tekście, nie będą brane pod uwagę w ocenie spełnienia wymagań 

formalnych dotyczących bibliografii. 

 

2) Praca magisterska (40-100 stron)  

1. Temat pracy magisterskiej nie może być identyczny z tematem pracy licencjackiej. 

W pracy magisterskiej można kontynuować problematykę zapoczątkowaną w pracy 

licencjackiej, lecz na podstawie nowych, dodatkowych badań. Stąd praca magisterska 

nie może być poszerzeniem pracy licencjackiej (np. poprzez dopisanie do niej jednego 

rozdziału, bez zmiany pozostałej treści i wniosków).  

2. Temat pracy magisterskiej powinien być zgodny ze studiowanym kierunkiem, jest 

każdorazowo uzgadniany jest z promotorem. 

3. Temat pracy magisterskiej jest zatwierdzany przez Konwent Dziekański.  

4. Praca dyplomowa na studiach drugiego stopnia o profilu: 

a) ogólnoakademickim - może mieć charakter teoretyczno-empiryczny, w tym 

eksperymentalny i projektowy, monografii, studium o charakterze teoretycznym, 

opracowania przypadku, czy artykułu naukowego. 

b) praktycznym - wymagana jest część praktyczna, w której student rozwiązuje 

zagadnienie adekwatne do wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów 

drugiego stopnia, w szczególności może ona opierać się na eksperymencie, 

badaniach opinii, badaniach rynku lub mieć charakter projektowy. Praca ta może 

mieć charakter: 

a. teoretyczno-empiryczny,  

b. badawczy, 

c. diagnostyczny,  

d. projektowy, 

e. wdrożeniowy, 

f. studium problemu praktycznego 

g. ekspertyzy i rekomendacji.  

5. Praca dyplomowa na studiach drugiego stopnia powinna obejmować 3-5 rozdziałów. 

6. Należy unikać poważnych dysproporcji w objętości poszczególnych rozdziałów. 

7. Rozdziały w pracy dyplomowej na studiach drugiego stopnia (magisterskiej) nie mogą 

obejmować sumarycznie mniej niż 40 stron. 

8. W tekście pracy należy zacytować oraz zamieścić w spisie piśmiennictwa co najmniej 

30 pozycji merytorycznych (naukowych, popularnonaukowych lub branżowych). 

9. Pozycje literaturowe wykazane w spisie, a nie zacytowane w tekście, nie będą brane 

pod uwagę w ocenie spełnienia wymagań formalnych dotyczących bibliografii.  

 

II. Wymogi dotyczące struktury pracy dyplomowej 

Pisemna praca dyplomowa - praca licencjacka lub magisterska obejmuje następujące elementy: 

1. strona tytułowa zgodna ze wzorem przyjętym na Wydziale Studiów Stosowanych,  

2. spis treści z numeracją stron, 

3. wstęp, zawierający w przypadku pracy dyplomowej: 

a. na studiach pierwszego stopnia: omówienie istoty i wagi problemu, wskazanie 

celu(ów) pracy i metod(y), przedstawienie w skrócie zawartości poszczególnych 

rozdziałów pracy oraz opis wykorzystanych źródeł i literatury; 
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b. na studiach drugiego stopnia: krótkie wprowadzenie i uzasadnienie wyboru tematu 

pracy, przedstawienie przedmiotu badań, wskazanie celu, hipotezy pracy i metod 

badawczych stosowanych w pracy przy weryfikacji hipotezy, przedstawienie 

w skrócie zawartości poszczególnych rozdziałów pracy oraz wykorzystanych źródeł 

i literatury, 

4. 3-5 rozdziałów merytorycznych, zawierających część teoretyczną i część empiryczną 

(tytuł sformułowany problemowo), omawiające poszczególne zagadnienia oraz 

podsumowanie i wnioski wynikające z treści dla poszczególnych rozdziałów, 

5. Zakończenie, będące podsumowaniem badań i prezentacją wniosków, 

6. Bibliografia, obejmująca wykaz źródeł cytowanych w pracy, ułożona wg następującego 

wzoru:  

− Publikacje naukowe, 

− Leksykony, encyklopedie, przewodniki (jeżeli występują),  

− Archiwalia (jeśli występują), 

− Akty prawne (jeśli występują), 

− Badania opinii i wywiady (jeśli występują), 

− Raporty, informacje, analizy,  

− Dokumenty i materiały (na przykład: opracowania organizacji lub instytucji, 

zarządzenia). 

− Prasa, 

− Źródła internetowe (na przykład: strony www, serwisy online, biuletyny 

elektroniczne). 

7. Wykaz (spis) tabel, Wykaz (spis) schematów, inne istotne wykazy, jeśli występują. 

8. Załączniki. 

9. Oświadczenie studenta, wynikające z przyjętej na Uczelni procedury dyplomowania, 

na wzorze obowiązującym na Uczelni – podpisane własnoręcznie w oryginale. 


