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Regulamin określający zasady przygotowywania prac dyplomowych 

  na Wydziale Pedagogiki i Psychologii 
(ujednolicony tekst) 

 
I. Zasady ogólne 

 
§ 1 

Prace dyplomowe realizowane na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS podlegają 
standardom przyjętym dla pisania prac naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i 
społecznych. 
 
      § 2 
Praca dyplomowa powinna świadczyć o opanowaniu przez jej autora warsztatu naukowego i 
metodologii badań. Autor powinien wykazać się w niej znajomością podstawowej i 
najnowszej literatury przedmiotu. Praca powinna być napisana poprawnie pod względem 
językowym i zawierać wszystkie elementy przewidziane w strukturze pracy naukowej. 
 
      § 3 
1. Praca dyplomowa jest pracą samodzielną studenta przygotowywaną pod opieką naukową 
nauczyciela akademickiego w ramach prowadzonego przez niego seminarium dyplomowego 
(licencjackiego lub magisterskiego). 
2. Seminarium licencjackie może prowadzić nauczyciel akademicki z tytułem naukowym 
profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora. 
3. Seminarium magisterskie może prowadzić nauczyciel akademicki z tytułem naukowym 
profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.W uzasadnionych przypadkach 
Rada Wydziału na wniosek Dyrektora Instytutu poparty przez Radę Instytutu może powierzyć 
prowadzenie seminarium magisterskiego nauczycielowi akademickiemu posiadającemu 
stopień naukowy doktora. 
 
 

§ 4 
 
Do egzemplarza pracy dyplomowej składanej w dziekanacie student dołącza oświadczenie o 
samodzielnym napisaniu pracy według załącznika Nr 1 do Zarządzenia Rektora UMCS NR 
57/2015 z dnia 5 października 2015r. w sprawie składania i archiwizacji prac dyplomowych z 
wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD).  
 

 
§ 5 

1. Dziekan wyznacza recenzenta pracy dyplomowej biorąc pod uwagę temat pracy i 
propozycję opiekuna naukowego. 
2. W przypadku jeśli promotorem pracy magisterskiej jest nauczyciel akademicki posiadający 
stopień naukowy doktora recenzentem pracy może być wyłącznie samodzielny pracownik 
naukowy. 
  

§ 6 
Warunki dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego określa § 37 obowiązującego w 
UMCS regulaminu studiów.  
 

§ 7 



Ocena pracy dyplomowej dokonywana jest przez promotora i recenzenta na specjalnym 
druku. 
      

§ 8 
W przypadku rozbieżności w ocenie pracy dyplomowej o dopuszczeniu studenta do 
egzaminu dyplomowego decyduje Dziekan, zgodnie z zapisami § 37 Regulaminu studiów.  
 

II. Konstrukcja pracy dyplomowej 
 

§ 1 
Charakter przygotowywanych prac dyplomowych wiąże się z wzorami prac stosowanymi w 
psychologii, pedagogice, pedagogice specjalnej, pracy socjalnej i animacji kultury oraz 
wynika z poziomu organizacji i typu studiów. 

§ 2 
1. Praca dyplomowa (licencjacka, magisterska) w zależności od charakteru powinna 
zawierać następujące elementy składowe: 
1) strona tytułowa, w tym tytuł pracy w j. angielskim  
2) spis treści 
3) wstęp 
4) rozdziały części teoretycznej 
5) rozdziały części empirycznej 
6) zakończenie 
7) wykaz literatury cytowanej/ bibliografii 
8) streszczenie 
9) słowa kluczowe 
10) inne (fakultatywnie: aneks, wykaz tabel, wykaz rysunków, wykaz fotografii).  
 
2. Dopuszcza się inną, od wymienionej, strukturę pracy dyplomowej, wynikającą z jej 
charakteru i przyjętego wzorca. Zasady konstrukcji pracy  ustala promotor. 
 

§ 3 
1. Praca dyplomowa zawiera strony numerowane. 
2. Stronę tytułową wlicza się do numeracji stron pracy dyplomowej. 
3. Strona tytułowa pracy dyplomowej powinna mieć układ zgodny z załącznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 4 
Autor pracy ma obowiązek wyraźnego zaznaczania fragmentów cytowanych z literatury oraz 
treści parafrazowanych, zgodnie z przyjętym i zalecanym przez promotora systemem 
przypisów. 
 

§ 5 
1. Zaleca się, aby wykaz literatury cytowanej / bibliografii pracy licencjackiej zawierał co 
najmniej 25 pozycji, natomiast pracy magisterskiej - co najmniej 40 pozycji bibliograficznych. 
2. W pracy (o ile nie ma ona charakteru historycznego) powinny być cytowane publikacje z 
ostatnich 20 lat (z uzasadnionymi wyjątkami). 
3. Adresy internetowe, do których odwołuje się autor pracy powinny być zestawione osobno, 
pod alfabetycznym wykazem literatury. 
 

§ 6 
Aneks jest fakultatywnym zbiorem załączników o różnym charakterze, które uzupełniają treść 
pracy, lecz ich zamieszczenie w tekście głównym byłoby merytorycznie nieuzasadnione lub 
utrudniające jej czytelność.  
 
 



III. Uwagi redakcyjne 
 

§ 1 
Pracę dyplomowa składa się w Dziekanacie Wydziału na tydzień przed planowanym 
terminem egzaminu dyplomowego w wersji stanowiącej wydruk uprzednio wprowadzonej do 
systemu USOS wersji elektronicznej. 
 

§ 2 
 

Po zaakceptowaniu w systemie przez opiekuna (promotora) ostatecznej wersji pracy 

dyplomowej student drukuje ją z systemu, w porozumieniu z promotorem - w dwóch lub 

trzech egzemplarzach. Wydruk pracy wraz z załącznikami powinien być dwustronny na 

kartach formatu A4, oprawiony metodą termobindowania. Jeden egzemplarz pracy  składa w 

dziekanacie, natomiast kolejne wydrukowane egzemplarze przekazuje promotorowi i 

recenzentowi, jeśli takie zostały przewidziane.   

 
§ 3 

1. W całej pracy powinna być stosowana jednolita forma gramatyczna (odautorska), 
preferowana przez promotora pracy, a wynikająca z przyjętych założeń metodologii badań. 
2. Tekst każdego rozdziału powinien rozpoczynać się od nowej strony.  
 

§ 4 
1. Objętość pracy licencjackiej powinna mieścić się w przedziale 40-80 stron wydruku 
komputerowego formatu A4. 
2. Objętość pracy magisterskiej powinna mieścić się w przedziale 70-120 stron wydruku 
komputerowego formatu A4. 
 

§ 5 
1. Praca powinna być pisana czcionką "Times New Roman" o wielkości 12 punktów. 
Dopuszcza się stosowanie czcionki o wielkości 14, 16 punktów w tytułach podrozdziałów 
oraz rozdziałów pracy. 
2. Tekst w pracy dyplomowej powinien być wydrukowany obustronnie, z interlinią "1,5". 
Zastrzeżenie to nie dotyczy strony tytułowej, której rewers powinien być niezadrukowany. 
3. Promotor ma prawo ustalić ze studentami inną formę redakcyjną egzemplarza pracy 
magisterskiej przekazywanego do jego dyspozycji (np. druk jednostronny,  sztywna oprawa 
introligatorska). 
4. W egzemplarzu pracy dyplomowej  powinny być zachowane następujące marginesy: 
a) górny i dolny 2,5 cm 
b) lewy i prawy – lustrzane 2,5 cm (3,5 cm na oprawę). 
       
 
      § 6 
 
W przypadku gdy promotor pozbywa się egzemplarzy prac dyplomowych napisanych pod 
jego kierunkiem zobowiązany jest do zniszczenia strony tytułowej oraz innych stron, na 
podstawie których możliwe byłoby ustalenie danych osobowych autora. Zobowiązany jest 
również do zatarcia wszelkich informacji dotyczących tak zwanych danych wrażliwych, które 
umożliwiłyby zidentyfikowanie osób badanych. 
 
 


