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INFORMACJA DLA STUDENTÓW 

UCZESTNICZĄCYCH W SEMINARIUM DYPLOMOWYM 

DRA HAB. WOJCIECHA ZIĘTARY, PROF. UMCS 

 

 

1. Harmonogram zadań niezbędnych do realizacji cyklu seminaryjnego w trakcie 

Seminarium dyplomowego (licencjackiego i magisterskiego) 

 

 

 
 Zaliczenie seminarium dyplomowego po 1, 2 i 3 semestrze zajęć seminaryjnych 

następuje po spełnieniu wszystkich wymogów określonych dla danego semestru. 

1 semestr: 
obszar 

badawczy

1 semestr:

Kwerenda 
biblioteczna

1 semestr:

Temat pracy

1 semestr:

Struktura 
pracy

1 semestr:

Wykaz 
literatury

2 semestr:

Jeden 
rozdział

2 semestr:

Prezentacja 
na 

seminarium

3 semestr:

Prezentacja 
na 

seminarium

3 semestr: 
Praca w 
całości
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 Studenci są zobligowani do regularnego udziału w spotkaniach seminaryjnych. 

Niespełnienie tego wymogu stanowi podstawę do nieklasyfikowania studenta na koniec 

semestru lub wcześniejszej decyzją dziekana Wydziału Politologii UMCS o skreśleniu 

z listy studentów. 

 Dla studiów licencjackich (pierwszy stopień) semestr 1 to semestr IV, semestr 2 to 

semestr V, semestr 3 to semestr VI studiów. Dla studiów magisterskich (drugi stopień) 

semestr 1 to semestr II, semestr 2 to semestr III, semestr 3 to semestr IV studiów. 

 

2. Praca dyplomowa 

 Praca dyplomowa powinna zawierać: Stronę tytułową według standardu Wydziału 

Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Spis treści, 

nienumerowany Wstęp, co najmniej trzy numerowane rozdziały, nienumerowane 

Zakończenie oraz Bibliografię. Objętość pracy licencjackiej – co najmniej 60 stron. 

Objętość pracy magisterskiej – co najmniej 80 stron. Dodatkowe elementy, które mogą 

zostać zamieszczone w pracy: Wykaz skrótów, Spis tabel, Spis schematów, itp., Aneks. 

 Rozmiar czcionki:  12 pkt 

 Rozmiar czcionki w przypisach: 10 pkt 

 Rodzaj czcionki:  Times New Roman  

 Druk:  Obustronny  

 Interlinia:  1,5  

 Marginesy:  Lewy - 3,5 cm łącznie z oprawą, prawy - 2 cm  

 Oprawa: miękka  

 Inne:  teksty wyjustowany; przypisy dolne z numeracją ciągłą w obrębie pracy lub 

rozdziału; numeracja stron w stopce bez numeru na pierwszej stronie 

 Tabele i elementy graficzne 

o Tabele 

Tabele należy wykonać w tym samym edytorze co tekst, jak najbliżej miejsca powołania, 

Wypełnienie tabeli czcionka 10 pkt., interlinia 1,0. Tytuł tabeli nad tabelą (czcionka 10 pkt.). 

Źródło poniżej tabeli.  

Tabele i rysunki nie mogą dzielić się pomiędzy strony. 
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Tabela 1. Przykład 

Branża Przychody Inwestycje Zysk 

X 120 55 3 

Y 130 40 1 

Źródło: Opracowanie własne 

 

o Rysunki, wykresy, schematy, itp. 

Tytuły rysunków umieszczone nad rysunkiem, numeracja kolejna Rys. 1, Rys. 2. itd. 

(czcionka 10 pkt.). Poniżej tą samą czcionką podane Źródło. 

Rys. 1. Przykład 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

3. Wstęp 

Wstęp do pracy naukowej powinien być napisany przy uwzględnieniu kilka podstawowych 

zasad, a mianowicie: 

 powinien być rzeczowy i w skrótowy sposób obejmować wszystkie najważniejsze 

elementy pracy; 

 powinien być pisany jasnym i zwięzłym językiem; 

 zdania powinny być formułowane w formie bezosobowej; 

 powinien składać się z kilku ściśle wydzielonych akapitów. 

W najprostszym ujęciu wstęp powinien obejmować cztery fundamentalne akapity: 

1. Wprowadzenie do wybranej tematyki pracy – powinno składać się ono z co najmniej 

kilkunastu zdań, ukierunkowanych na charakterystykę poruszanej problematyki. Istotne 

jest w tym zakresie wskazanie, czemu sformułowany temat pracy dyplomowej jest 

ważny i w jaki sposób jego realizacja może przyczynić się do poszerzenia 

dotychczasowego zakresu wiedzy naukowej; 

Rysunek 
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2. Określenie celu pracy – należy wskazać, co badacz chce osiągnąć poprzez napisanie 

pracy. Można zdefiniować w tym zakresie cel główny pracy, uwzględniając 

jednocześnie cele szczegółowe podjętych badań naukowych. Ponadto niezbędne jest 

postawienie hipotezy badawczej* i pytań badawczych* (hipotez badawczych: 

podstawowych i szczegółowych). W tym akapicie należy również zasygnalizować, 

jakie metody badawcze zastosowano, by osiągnąć postawiony cel pracy; 

3. Krótka charakterystyka poszczególnych rozdziałów pracy – należy po kolei opisać 

zawartość rozdziałów pracy, wskazując na tytuły podrozdziałów i określając 

najważniejsze kwestie, jakie zostały w nich poruszone; 

4. Przegląd literatury – należy dokonać krótkiego przeglądu wykorzystanej literatury, 

akcentując, które pozycje były najbardziej przydatne w toku pisania pracy. Można 

również wskazać na ewentualne braki w literaturze przedmiotu, podkreślając ponownie 

znaczenie wkładu napisanej pracy w istniejący dorobek naukowy. 

Wstęp do pracy licencjackiej lub magisterskiej ma przeważnie objętość od 3 do 5 stron. 

 

4. Przypisy dolne 

 

 I. Nazwisko , Tytuł, Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, s. xx. 

 prace zbiorowe lub pod redakcją: I. Nazwisko (red.), Tytuł, Wydawnictwo, Miejsce i 

rok wydania, s. xx. 

 rozdział w pracy zbiorowej: I. Nazwisko, Tytuł, [w:] I. Nazwisko (red.), Tytuł, 

Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, s. xx. 

 artykuły w czasopismach: I. Nazwisko, Tytuł, „Czasopismo” rok wydania, numer, s. xx.  

 artykuły w seriach naukowych: I. Nazwisko, Tytuł, seria naukowa nr, Wydawnictwo, 

Miejsce i rok wydania, s. xx. 

 Powołanie się na stronę internetową: I. Nazwisko , Tytuł, http://www.tytul.pl [odczyt: 

29/10/2018] 

 Powołanie się na stronę internetową: http://www.tytul.pl [odczyt: 29/10/2018] 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. tytuł (Dz. U. rok, nr, poz.) 

 Ibidem („tamże”, „w tym samym miejscu”) – skrót używany dla wskazania na ostatnio 

cytowaną pozycję. Zapisuje się pismem prostym, nie kursywą. 

67 W. Ziętara, Międzynarodówka Socjalistyczna w latach 1951-2001, Toruń 2007, s. 102. 
68 Ibidem. 

http://www.tytul.pl/
http://www.tytul.pl/
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Przypis nr 68 odsyła do tej samej książki i tej samej strony co przypis numer 67. 

 Op. cit., dz. cyt. (opus citatum = „dzieło cytowane” lub opere citato = „z cytowanego 

dzieła”) – skrót używany dla odesłania czytelnika do wcześniej cytowanej pozycji. 

Chcąc odnaleźć źródło oznaczone jako op. cit., należy prześledzić wcześniejsze przypisy i 

odszukać odpowiedniego autora. Tam właśnie powinny znajdować się dane cytowanej 

pozycji. 

Przykład 1: 

1. W. Ziętara, Międzynarodówka Socjalistyczna w latach 1951-2001, Toruń 

2007, s. 102. 

2. C. Kowalski, Łacina klasyczna i średniowieczna, Warszawa 2000, s. 142. 

3. Ibidem, s. 143. 

4. W. Ziętara, op. cit., s. 97. 

Odwołanie nr 4 odsyła do tej samej książki, co odwołanie nr 1. 

W przypadku występowania w przypisach kilku pozycji tego samego autora, należy wskazać 

najkrótszy możliwy początek tytułu, pozwalający na jednoznaczną identyfikację dzieła. 

Przykład 2: 

1. W. Ziętara, Międzynarodówka Socjalistyczna w latach 1951-2001, Toruń 2007, s. 102. 

2. W. Ziętara, Think tanki i fundacje polityczne, Lublin 2012, s. 102. 

3. Ibidem, s. 143. 

4. W. Ziętara, Międzynarodówka Socjalistyczna…., s. 97. 

5. W. Ziętara, Think tanki…,  s. 86. 

 

 

5. Zakończenie 

Podobnie jak wstęp do pracy dyplomowej, zakończenie powinno być napisane w sposób jasny, 

prosty i zrozumiały, a formułowane zdania powinny mieć krótką, przejrzystą i bezosobową 

formę. Zakończenie może składać się z następujących fragmentów: 

1. Krótkiego streszczenia treści pracy, przy wypunktowaniu najważniejszych dla 

omawianej tematyki kwestii; 

2. Przypomnienia celu pracy i wskazania, czy i w jaki sposób został on osiągnięty; 

3. Powtórzenia odpowiedzi na postawione problemy badawcze; 

4. Poinformowania o pozyskanych wynikach badań oraz potencjalnym wpływie 

osiągniętych rezultatów badawczych na dalszy rozwój wybranej dziedziny naukowej; 

5. Zrekapitulowanie kluczowych wniosków i konkluzji. 

Zakończenie do pracy dyplomowej zajmuje przeważnie od 3 do 6 stron. 
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6. Bibliografia 

 

Akty prawne, monografie, artykuły w czasopismach naukowych uporządkowane 

według podziału: 

 Dokumenty (Akty prawne: akty prawa międzynarodowego, akty prawne krajowe: 

konstytucje, ustawy, rozporządzenia, akty wewnętrzne) 

 Źródła (archiwalne, programowe, w posiadaniu autora 

 Monografie 

 Artykuły naukowe 

 Internet 

 

Hipoteza badawcza ma sześć cech: 

1) Jest twierdzeniem empirycznym, 2) jest sformułowana jako uogólnienie, 3) jest 

przekonująca, 4) jest szczegółowa, 5) jest sformułowana tak, że odpowiada sposobowi, 

w jaki badacz ma zamiar ją testować, 6) jest sprawdzalna. 

2) Powinny na podstawie posiadanych informacji wysuwać pewne przypuszczenia 

dotyczące istniejących w rzeczywistym świecie związków między zjawiskami, a nie 

tylko ograniczać się do wskazywania, co powinno być prawdziwe albo w co wierzy 

badacz. 2) Hipoteza powinna wyjaśniać pewne ogólne zjawisko, a nie jedno konkretne 

jego wystąpienie. 3) musi istnieć jakaś logiczna przyczyna, dla której uważamy, że 

hipoteza ta może zostać potwierdzona. 4) badacz powinien być w stanie postawić 

hipotezę kierunkową – określić oczekiwaną zależność między co najmniej dwiema 

zmiennymi. (Średni dochód rodziny jest wyższy w hrabstwach miejskich niż w 

hrabstwach wiejskich – jakie względne wartości średniego dochodu rodziny są 

związane z określonym typem lub daną kategorią hrabstwa. 5) odpowiada sposobowi w 

jaki badacz ma zamiar ją testować – powinna zatem „odpowiadać danym”. 6) powinno 

być możliwe i wykonalne uzyskanie danych, które wskażą, że hipoteza da się obronić. 

Hipotezy, dla których nie można uzyskać danych, które by je potwierdzały lub obalały, 

nie poddają się testowaniu i dlatego są bezużyteczne dla celów empirycznych. 

Pytania badawcze – mając do czynienia z pracą dyplomową po raz pierwszy większość 

studentów zacznie od powiedzenia: interesuje mnie X, gdzie X może być Sejm. Pierwszym 

poważnym zadaniem badawczym jest przełożenie ogólnego tematu na pytanie badawcze lub 
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serię pytań badawczych czy twierdzeń, których dotyczy praca dyplomowa. Sformułowanie 

ciekawego i właściwego pytania badawczego będzie dobrym punktem wyjścia, gdyż ograniczy 

zakres badań i określi rodzaj zbieranych informacji. Słabo określone pytania nieuchronnie 

oznaczać będzie stratę czasu i energii. Informacje o faktach mogą doprowadzić badacza do 

postawienia pytania „dlaczego”. Pytania badawcze często odpowiadają na pytania: ile?, czy?, 

co?, dlaczego?, jak? 


