
PRACE DYPLOMOWE NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UMCS 

NORMY REDAKCYJNE 

 

Objętość pracy:  

Minimalna objętość pracy licencjackiej wynosi 30 stron A4 po 1800 znaków na stronę (maszynopis 

standardowy). Minimalna objętość pracy magisterskiej wynosi 60 stron A4 po 1800 znaków na stronę 

(maszynopis standardowy).  

 

Struktura pracy:  

 Strona tytułowa 

 Streszczenie w j. polskim  

 Spis treści 

 Wstęp / Wprowadzenie 

 Część centralna pracy – możliwy podział na części teoretyczną, analityczną i/lub praktyczną; 

odpowiednio podzielone na rozdziały, podrozdziały, sekcje 

 Wnioski końcowe  

 Załączniki (opcjonalne) 

 Bibliografia  

 

Czcionki, marginesy, wielkość strony w pracy, zasady formatowania:   

 czcionka: Times New Roman, 12 pkt, niepogrubiona – dla treści rozdziałów 

 czcionka: Times New Roman, 12 pkt, pogrubiona – dla tytułów rozdziałów, podrozdziałów 

i/lub sekcji; dopuszczalne 14 pkt. dla tytułów poszczególnych części pracy 

 czcionka: Times New Roman, 10 pkt, niepogrubiona – dla treści przypisów 

 odstępy między wierszami: 1,5 wiersza  

 marginesy (prawy, górny i dolny): 2,5 cm;  

 margines lewy (z dodanym 1 cm na oprawę): 3,5 cm  

 odstępy między wyrazami oraz po znakach interpunkcyjnych – pojedyncza spacja  

 tekst powinien być wyjustowany  

 numeracja stron – automatyczna, numer strony w stopce; bez numeru na pierwszej stronie 

(pierwszą stroną pracy jest strona tytułowa) 



 spis treści powinien być przejrzysty, z wyraźnym podziałem na rozdziały i podrozdziały oraz 

z podaniem numeru strony, na której się rozpoczynają 

 diagramy, wykresy, tabele, ilustracje powinny być ponumerowane, zatytułowane oraz 

zawierać wskazanie ewentualnego źródła 

 druk jednostronny – w przypadku egzemplarzy w oprawie twardej 

 druk dwustronny – w przypadku egzemplarzy w oprawie miękkiej  

 

 cytowanie:  

o kursywa – dla terminów i/lub jednostek językowych również pochodzenia obcego 

oraz dla tytułów monografii, prac zbiorowych, czasopism;  

o cudzysłów podstawowy/apostrofowy – dla krótszych lub dłuższych partii tekstu; 

dłuższe partie cytowanego tekstu należy wyodrębnić z tekstu głównego poprzez 

umieszczenie ich od nowego akapitu, zwiększenie wcięcia tekstu i ewentualne 

zmniejszenie wielkości czcionki (11 - 10 pkt) 

o cudzysłów pojedynczy – dla cytowania znaczeń i/lub definicji słów, terminów lub 

zdań  

o cudzysłów ostrokątny – dla cytatów wewnątrz cytowanego tekstu  

o format cudzysłowia właściwy dla norm języka, w którym powstała praca 

 

 bibliografia:  

o min. 10 pozycji dla prac licencjackich i min. 25 pozycji dla prac magisterskich 

o uporządkowana alfabetycznie wg nazwiska autora lub nazwiska pierwszego z autorów 

w przypadku pozycji wieloautorskich 

o  musi być kompletna, zawierać wymagane informacje  

o należy ją wykonać w jednym z dostępnych stylów bibliograficznych: Polskiej Normy, 

Harwardzkim (Oksfordzkim), APA, Chicagowskim lub MLA 

o wybrany styl bibliograficzny powinien być uwzględniony również w odniesieniach do 

cytowanych pozycji bibliograficznych w  tekście głównym pracy i w tekście 

przypisów.   

 


