
 

 

Zmiany w zasadach dyplomowania IKF na 

kierunku Wychowanie Fizyczne zostały 

zaopiniowane pozytywnie przez Radę Kierunku 

w dniu 21.06.2021 r. i będą obowiązywały od 

roku akademickiego 2021/2022  

  

ZASADY DYPLOMOWANIA  

w IKF UKW na kierunku wychowanie fizyczne   

  

Dokument określa szczegółowe wymagania dotyczące realizacji prac dyplomowych oraz 

postępowania przy egzaminach dyplomowych.   

Sporządzono na podstawie:  

1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.  

2. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.  

w sprawie studiów z późniejszymi zmianami.  

3. Regulaminu Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 27 

kwietnia 2021 r.   

4. Zarządzenia Rektora UKW nr 61/2018/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie 

określania liczebności grup oraz zasad uruchamiania zajęć do wyboru – zajęć 

specjalnościowych/ bloków zajęć do wyboru.  

5. Zarządzeniu Nr 28/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 

9 grudnia 2019 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych  

z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania 

prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).  

  

  

I Wybór promotora pracy dyplomowej i tematu pracy  

1. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego lub 

praktycznego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze 

studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego 

analizowania i wnioskowania. 

2. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem promotora.  

3. Promotorem pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia może być nauczyciel 

akademicki posiadającego, co najmniej stopień naukowy doktora.  

4. Promotorem pracy dyplomową na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach 

magisterskich może być nauczyciel akademicki ze stopniem co najmniej doktora 

habilitowanego.  

5. Rada Kierunku może upoważnić do kierowania taką pracą nauczyciela akademickiego 

ze stopniem naukowym doktora.  

6. Praca dyplomowa realizowana jest przez studenta w ramach seminarium 

dyplomowego, indywidualnych konsultacji z promotorem oraz pracy własnej.  

7. Grupy seminaryjne nie powinny przekraczać 16 osób. Zalecana wielkość grupy 

seminaryjnej – 10 osób. Promotor może prowadzić tylko jedną grupę na danym roku 

studiów. Student ma możliwość wyboru promotora wśród prowadzących prace na 



 

 

danym roku. W przypadku większej liczby chętnych do danej grupy seminaryjnej 

zasady ustala instytut prowadzący dany kierunek.  

8. Do zadań promotora pracy dyplomowej należy:  

a) ustalenie tematu i konstrukcji pracy,  

b) zapoznanie z ogólnymi zasadami pisania prac dyplomowych,  

c) pomoc w ustaleniu literatury źródłowej,  

d) kwalifikacja (dyskwalifikacja) pracy w kontekście merytorycznym i 

językowym,  

e) systematyczna kontrola postępów,  

f) nadzór nad przestrzeganiem praw autorskich.  

9. Temat pracy powinien być związany z kierunkiem studiów oraz przygotowaniem do 

zawodu.  

10. Rada Kierunku zatwierdza temat pracy dyplomowej nie później niż jeden semestr 

przed terminem ukończenia studiów pierwszego stopnia i nie później niż dwa semestry 

przed terminem ukończenia studiów drugiego stopnia.  

11. W wyjątkowych przypadkach na wniosek studenta i promotora temat pracy 

dyplomowej może ulec zmianie po ponownym zatwierdzeniu przez Radę Kierunku 

zmiana promotora może nastąpić na wniosek studenta zaopiniowany przez 

dotychczasowego i przeszłego promotora. Podanie student składa do z-cy Dyrektora 

Instytutu, który podejmuje ostateczną decyzję.  

12. Rada Kierunku może określić dodatkowe, szczegółowe zasady ustalania i 

zatwierdzania tematów prac dyplomowych na prowadzonych kierunkach studiów.  

  

II  Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej  

1. Zaleca się, aby praca dyplomowa zawierała odpowiednią liczbę znaków 

typograficznych:  

a) licencjacka co najmniej 60 tys. znaków typograficznych ze spacjami (nie wliczając 

aneksu lub załączników),  

b) magisterska co najmniej 100 tys. znaków typograficznych ze spacjami (nie wliczając 

aneksu lub załączników).  

Tabele i ryciny (wykresy, mapy, fotografie) przelicza się według zasady:  3000 cm
2
 

powierzchni odpowiada 40 tys. znaków typograficznych.  

2. Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest do:  

1) zarejestrowania pracy dyplomowej w Biurze Obsługi Studenta (BOS), przed 

egzaminem dyplomowym (Załącznik Nr 4);  

2) wprowadzenia do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD):   

a) wersji elektronicznej pracy dyplomowej   

[nazwa pliku będącego pracą dyplomową zawiera imię i nazwisko autora pracy oraz 

numer albumu. Załączniki niebędące integralną częścią drukowanej pracy należy  

wprowadzić do systemu APD  jako ponumerowane i spakowane do jednego pliku 

archiwum (ZIP, RAR, 7Z)],   

b) streszczenia pracy dyplomowej w języku polskim albo w języku pracy i w języku 

polskim  



 

 

c) słów kluczowych pracy dyplomowej w języku polskim albo w języku pracy 

i w języku polskim   

- najpóźniej w terminie 7 dni od zarejestrowania pracy dyplomowej w BOS;  

3) złożenia 1 egzemplarza pracy dyplomowej w BOS (egzemplarz przeznaczonego jest do 

akt osobowych studenta z numerami kontrolnymi wydrukowanymi z systemu APD) 

nie później niż 7 dni przed planowaną datą egzaminu dyplomowego, z zastrzeżeniem 

ust. 3;  

4) złożenia oświadczenia, że praca została napisana samodzielnie i nie była wcześniej 

przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej 

uczelni oraz, że wydrukowana wersja pracy dyplomowej jest identyczna z 

wprowadzoną do systemu APD wersją elektroniczną (Załącznik Nr 3).  

3. Student drukuje pracę dyplomową z systemu APD po akceptacji w tym systemie przez 

promotora.  

4. Strony pracy dyplomowej wydrukowanej z systemu APD opatrzone są numerami 

kontrolnymi.  

5. Wersja drukowana pracy dyplomowej przeznaczona do akt osobowych studenta odpowiada 

następującym wymogom:  

1) wydruk dwustronny, strony w formacie A4 - trwale złączone ze sobą i zabezpieczone 

miękkimi okładkami ochronnymi;  

2) oprócz zawartości merytorycznej wersja drukowana pracy dyplomowej zawiera:  

a) stronę tytułową wypełnioną zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 1;  

b) streszczenie pracy w języku polskim albo w języku pracy i języku polskim – nie więcej 

niż 1000 znaków oraz słowa kluczowe w języku polskim albo w języku pracy i w 

języku polskim – maksymalnie 10 słów (Załącznik Nr 2);  

c) oświadczenie, o którym mowa w  ust. 1 pkt 4).  

6. Pracownik BOS po otrzymaniu druku rejestracyjnego pracy dyplomowej studenta  

wprowadza do systemu USOS:  

1) tytuł pracy dyplomowej w języku polskim albo w języku pracy i w języku polskim;  

2) imię (imiona) i nazwisko promotora;  

3) imię (imiona) i nazwisko recenzenta (recenzentów).  

7. Student, w ciągu trzech dni od rejestracji pracy, zobowiązany jest do sprawdzenia  w 

systemie APD tytułu pracy dyplomowej w języku polskim albo w języku pracy i w języku 

polskim.  

  

III Obowiązki promotora i recenzenta (recenzentów)  

1. Promotor, po wprowadzeniu przez studenta pracy dyplomowej do systemu APD, 

zobowiązany jest do:   

1) sprawdzenia poprawności i zatwierdzenia danych, o których mowa w rozdziale II.ust.  

5.;  



 

 

2) przesłania pracy dyplomowej do JSA;  

3) pobrania w systemie APD raportu z badania pracy dyplomowej;  

4) wydrukowania i podpisania wypełnionego raportu z badania pracy dyplomowej 

wygenerowanego przez system JSA  

5) złożenia w BOS podpisanego raportu z badania pracy dyplomowej przed terminem 

obrony pracy.   

2. Promotor po sprawdzeniu pracy dyplomowej przez system JSA i otrzymaniu zwrotnego 

raportu z badania pracy dyplomowej podejmuje decyzje o dopuszczeniu pracy dyplomowej 

do kolejnego etapu:  

1) w przypadku, pozytywnej oceny raportu promotor kieruje pracę do recenzji;  

2) po uzyskaniu pozytywnej oceny promotora Dyrektor Kolegium wyznacza termin 

obrony;   

3) w przypadku stwierdzenia w pracy dyplomowej zapożyczeń z innych tekstów, które 

jednak nie noszą znamion plagiatu, promotor kieruje pracę dyplomową do poprawy; 

4) przypadku stwierdzenia w pracy dyplomowej nieuprawnionych zapożyczeń z 

innych tekstów stanowiących podstawę do podejrzenia o popełnienie plagiatu 

promotor niezwłocznie powiadamia o zaistniałym fakcie Dyrektora Kolegium w celu 

przekazania sprawy do zbadania przez Komisję Dyscyplinarną dla Studentów.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 3 i pkt. 4 promotor  nie przesyła pracy do 

recenzji.   

4. Przed egzaminem dyplomowym, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1), promotor 

i recenzent (recenzenci) zobowiązani są do:   

1) wypełnienia oraz zatwierdzenia w systemie APD formularza oceny pracy 

dyplomowej;  

2) przekazania do BOS podpisanych papierowych wersji recenzji wydrukowanych 

z systemu APD w terminie 3 dni przed datą obrony pracy dyplomowej.  

  

IV Obowiązki Biura Obsługi Studenta   

1. Po wypełnieniu wymogów określonych w regulaminie studiów Dyrektor Kolegium 

zatwierdza skład komisji i termin egzaminu dyplomowego.  

2. Pracownik BOS wprowadza do systemu USOS skład komisji zatwierdzonej przez 

Dyrektora Kolegium.  

3. Przed egzaminem dyplomowym pracownik BOS zobowiązany jest do sprawdzenia:  

1) czy praca dyplomowa studenta i dane, o których mowa w rozdziale II. ust. 1 pkt 2) 

zostały wprowadzone do programu APD;  

2) czy dane wprowadzone przez studenta zostały zatwierdzone przez promotora, zgodnie  

z rozdziałem III. ust. 1 pkt. 1);  

3) czy do systemu APD zostały wprowadzone recenzje;  



 

 

4) czy w BOS zostały złożone wydrukowane wersje recenzji, podpisane przez promotora 

i recenzenta (recenzentów);  

5) czy w BOS został złożony podpisany przez promotora raport z badania pracy 

dyplomowej przez JSA;  

6) czy w BOS/Instytucie została złożona praca dyplomowa zaakceptowana przez 

promotora, wydrukowana z systemu APD zgodnie z założeniami zawartymi w 

rozdziale II. ust. 3 i ust. 4;  

7) czy wydrukowana praca zawiera poprawne numery kontrolne stron.   

4. Pracownik BOS wydaje wydrukowany z systemu USOS formularz protokołu egzaminu 

dyplomowego wyłącznie po stwierdzeniu, że zostały spełnione wszystkie warunki  

określone w ust. 3.  

5. Uzupełniony i podpisany protokół z egzaminu dyplomowego  przechowywany jest w 

teczce akt studenta.  

  

  

V Terminy złożenia pracy dyplomowej  

1. Student studiów stacjonarnych zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż 

do 30 czerwca ostatniego roku studiów, jeżeli ich tok dobiega końca w semestrze letnim, bądź 

do 15 marca ostatniego roku studiów, jeżeli ich tok dobiega końca w semestrze zimowym.   

2. Student studiów niestacjonarnych zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później 

niż do 30 września ostatniego roku studiów.  

3. Dyrektor Kolegium na wniosek studenta (zaopiniowany przez promotora) może przesunąć 

termin złożenia pracy zgodnie z Regulaminem Studiów UKW.  

4. Prowadzący seminarium dyplomowe lub magisterskie zobowiązany jest do złożenia z-cy 

Dyrektora Instytutu propozycji harmonogramu egzaminów dyplomowych (obron) 

w terminie do 15 maja, jeżeli tok studiów dobiega końca w semestrze letnim lub do 31 

stycznia, jeżeli tok studiów dobiega końca w semestrze zimowym. Dyrektor składa 

zbiorczy harmonogram egzaminów dyplomowych dla poszczególnych kierunków studiów 

do Dyrektora Kolegium w terminie do 31 maja (dla studiów kończących się w semestrze 

zimowym) lub 15 lutego (dla studiów kończących się w semestrze zimowym).  

  

    

VI Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego  

  

1. Warunkiem wyrażenia zgody na dopuszczenie studenta do egzaminu dyplomowego, w tym 

otwartego egzaminu dyplomowego, jest:  

a) uzyskanie absolutorium; 

b) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej; 

c) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów (złożona praca dyplomowa i karta 

obiegowa uzupełniona w systemie USOS); 

d) wypełnienie postanowień Zarządzenia Rektora w sprawie zasad składania 

i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac 



 

 

Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem 

Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). 

2. Przed obroną pracy należy zgłosić w BOS dodatkowe, udokumentowane informacje (np. 

o udziale w kołach naukowych, otrzymanych nagrodach, wyróżnieniach itp.) celem 

wpisania powyższych informacji w suplemencie do  dyplomu ukończenia studiów. Osoby, 

które nie dopełnią tych formalności, nie uzyskają odpowiedniego wpisu w suplemencie.  

3. Na wniosek studenta może on otrzymać 1 egzemplarz odpisu dyplomu i suplementu w 

języku obcym. Wydanie dodatkowego odpisu wiąże się z opłatą i może być wydane na 

wniosek studenta do roku od ukończenia studiów.  

 

VIII Ocena pracy dyplomowej  

1. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz jeden recenzent powołany przez 

Dyrektora podstawowej jednostki organizacyjnej wybrany z grona specjalistów w danej 

dziedzinie.  

2. Recenzentem może być nauczyciel akademicki ze stopniem, co najmniej doktora. 

W przypadku pracy magisterskiej, której promotorem jest nauczyciel akademicki ze 

stopniem doktora zaleca się, aby recenzentem pracy był nauczyciel akademicki ze stopniem, 

co najmniej doktora habilitowanego.  

3. W przypadku jednej oceny niedostatecznej o przystąpieniu studenta do egzaminu 

dyplomowego decyduje Dyrektor Kolegium, który zasięga opinii drugiego recenzenta.  

4. W przypadku uzyskania drugiej oceny niedostatecznej student ma prawo do powtarzania 

roku.  

  

IX Egzamin dyplomowy  

1.  Egzamin dyplomowy może mieć charakter otwarty (po spełnieniu formalności 

wymaganych Regulaminem studiów) i jest przeprowadzany w formie umożliwiającej 

potwierdzenie osiągnięcia założonych efektów kształcenia.   

2. W skład komisji wchodzą: przewodniczący Dyrektor Kolegium lub upoważniony przez 

niego profesor/doktor habilitowany) oraz promotor i recenzent.  

3. Egzamin dyplomowy powinien się odbyć w terminie nieprzekraczającym: trzech miesięcy 

od daty złożenia pracy dyplomowej.  

4. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, na którym zadawane są minimum 3 pytania.  

5. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół obejmujący  w szczególności: 

treść zadawanych pytań, oceny za udzielone odpowiedzi, ocenę  końcową egzaminu 

dyplomowego, ocenę pracy dyplomowej, ocenę końcową z toku studiów.  

6. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów jest średnia obliczana odpowiednio 

według wzoru:  

  

O= ½ Os + ¼ Op+ ¼ Oe gdzie:  

 O  ostateczny wynik studiów,   



 

 

Os  średnia ocena ze studiów, Op  

 ocena pracy dyplomowej,  

Oe ocena egzaminu dyplomowego lub średnia arytmetyczna ocen  w 

przypadku składania egzaminu dyplomowego w dwóch terminach;  

  

7. Ocena końcowa ustalana jest z dokładnością do dwóch miejsc  po przecinku z 

zaokrągleniem, zgodnie z formułą matematyczną.  

8. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub 

nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie Dyrektor 

Kolegium wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.   

9. Powtórny egzamin nie może być składany wcześniej niż przed upływem jednego  miesiąca 

i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.   

10. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dyrektor 

Kolegium wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.   

  

X Ukończenie studiów  

Ukończenie studiów następuje z datą złożenia egzaminu dyplomowego.  

1. Po zrealizowaniu planu studiów i programu nauczania oraz złożeniu egzaminu 

dyplomowego student uzyskuje tytuł zawodowy właściwy dla rodzaju studiów, kierunku i 

specjalności oraz staje się absolwentem Uniwersytetu.  

2. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem przewidzianym dla 

danego typu studiów.  

3. Na dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ocenę końcową z toku studiów, 

zgodnie z zasadą:   

4,51 – 5,00  bardzo dobry  

4,35 – 4,50  dobry plus  

3,75 - 4,34  dobry  

3,35 – 3,74  dostateczny plus  

3,00 - 3,34  dostateczny.  

 

4. Wraz z wydaniem dyplomu ukończenia studiów absolwent otrzymuje suplement 

zawierający wykaz zaliczonych przedmiotów w ramach toku studiów oraz uzyskanych 

ocen.   

5. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu powinien uregulować wszystkie zobowiązania 

wobec Uniwersytetu.  

  



 

 

  
  
  
 

 

 

 

 

 

  
    

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU I REDAKCJI 

PRACY DYPLOMOWEJ 

  

Praca dyplomowa winna być przygotowana przez dyplomanta lub magistranta w 

formie manuskryptu o następującym układzie (dopuszcza się modyfikację układu 

uwzględniającą różne profile badań – eksperymentalne, środowiskowe bądź 

interdyscyplinarne; rozdziały pracy mogą być również podzielone na odpowiednie 

podrozdziały): 

 

 

I. Układ rozdziałów i podrozdziałów  
  

 

Strona tytułowa – Załącznik Nr 1 (numer strony 1 – ukryty). 

 

Streszczenie pracy dyplomowej– Załącznik Nr 2 (strona 2) streszczenie powinno 

zawierać: (1) podstawy teoretyczne badań własnych, (2) cel pracy, (3) opis materiału 

badawczego i metod badania, (4) najważniejsze wyniki oraz (5) wnioski końcowe.  

 

Spis treści - powinien zawierać szczegółowy spis wszystkich rozdziałów                        

i podrozdziałów z uwzględnieniem ich numeracji oraz podaniem strony (strona 3).  

 

    Rozdziały (czcionka 14 pogrubiona)  i podrozdziały – (czcionka 12 pogrubiona), 

numeracja liczbami arabskimi opatrzone numeracją według wzoru:  

 

Wprowadzenie (cel i zakres pracy, materiały źródłowe przy pracach teoretycznych), 

krótka przedstawienie zawartości pracy (przy pracach badawczych). 

 

1. Rozdział(y) "teoretyczny(e)"- definiujący rozważane zagadnienie i opisujący 

aktualny stan wiedzy w obszarze związanym z tematem pracy.  

1.1  …………………..………  

1.2. …………………………..  

   1.2.1. …………………………………………..   

 

2. Rozdział metodologiczny – zawiera część dotyczącą opisu założeń pracy (cele, 

hipotezy, problemy badawcze oraz zawierający charakterystykę materiału badawczego, opis 

organizacji badań, wykorzystanych technik i narzędzi oraz wykorzystanych metod 

statystycznych. Rozdział powinien być przygotowany tak, aby można było na jego podstawie 

odtworzyć przebieg badań).  



 

 

Numeracja podrozdziałów jak w poniższym wzorze  

2.1. …………………  

2.2. ………………………….  

2.2.1. …………………………… 

  

3. Wyniki - rozdział, w którym zaprezentowane są wyniki badań własnych. Każdy 

z wyników ilościowych powinien być przedstawiony raz, na jeden z trzech sposobów: na 

wykresach, w tabelach lub w tekście. W rozdziale tym nie podaje się interpretacji. Rozdział 

wynikowy powinien być podzielony na podrozdziały zgodnie z logiką pytań badawczych.  

  

4. Dyskusja - rozdział zawierający podsumowanie wyników, ich interpretację w 

świetle istniejącego piśmiennictwa oraz wnioski wynikające bezpośrednio z 

przeprowadzonych badań.  

 

Podsumowanie/Wnioski (wnioski wynikające bezpośrednio z przeprowadzonych 

badań). 

 

Literatura/Bibliografia (dotyczy publikacji, które cytowano w pracy dyplomowej).  

 

Spisy tabel, rycin, fotografii, aktów prawnych, itp. 

 

Aneks/Załączniki  - ta część pracy dyplomowej nie jest wymagana, zamieszczana w 

zależności od potrzeb. Załączniki mogą zawierać np. wzór ankiety, wzór zgody na 

badania badanych osób, zestawienia danych źródłowych, szczegóły obliczeń 

statystycznych, duże tabele wynikowe, zdjęcia poglądowe itp.  

 

Oświadczenie autora pracy dyplomowej – Załącznik Nr 3  

 

II Zasady formatowanie tekstu pracy  

• nie należy stawiać kropek na końcu tytułu rozdziału lub podrozdziału;  

• tekst pracy - czcionka Times New Roman 12 pkt., niepogrubiona;  

• marginesy: margines na oprawę – 0,5 cm, margines prawy i lewy, górny i dolny  

– 2cm;  

• numeracja stron automatyczna, położenie: dół strony (stopka), wyśrodkowana, 

bez numeru na pierwszej stronie (pierwszą stroną pracy jest strona tytułowa, 

numer ukryty, załączniki formalne bez numeru);  

• odstępy pomiędzy znakami standardowe (100%),  pomiędzy wyrazami 

wstawiać tylko pojedynczą spację;  

• interlinia - odstępy między wierszami 1,5 wiersza. Tekst powinien być 

wyjustowany;  

• nie dzielić wyrazów;  



 

 

• tytuły tabel  - umieszczone nad nimi  

• wszystkie formy graficzne (rysunki, fotografie, ryciny) – podpisy umieszczamy 

pod nimi.   

 

• W tytułach tabel i rycin (o ile to konieczne) należy podać źródło. Np. w podpisie 

ryciny – [na podstawie Viitasalo i wsp., 1994.] lub – [opracowanie własne]). W 

pracy dyplomowej umieszcza się spisy tabel i rycin przedstawionych w pracy wraz 

z numerami stron, na których zostały umieszczone.  

• przy opisach tabel i rycin interlinia 1,0. W tabelach, rycinach czcionka 10 lub 

11, interlinia 1,0.  

• Ryciny i tabele powinny mieć szerokość tekstu, odstęp pomiędzy rozdziałami, 

rycinami i tabelami a tekstem podwójny.  

  

Inne zalecenia  

Należy pamiętać, aby praca składała się z rozdziałów o podobnej długości. Szczególnie 

należy unikać zachwiania proporcji między częścią teoretyczną i praktyczną, nadmiernie 

rozbudowując tę pierwszą kosztem drugiej (część teoretyczna nie może przekraczać części 

badawczej)..   

Wypunktowania czy numerowania należy rozpoczynać wielką lub małą literą w 

zależności od treści tego wypunktowania (zdania wymagają rozpoczęcia wielką literą 

kończy się kropką, proste wyliczenia pisane małą literą koczy się przecinkiem lub 

średnikiem).  

  

Ryciny i tabele   

Ryciny muszą być czytelne, należy unikać w szczególności rycin kołowych czy 

„torcikowych” prezentujących zbyt dużą ilość danych. Ryciny i tabele powinny być 

umieszczone możliwie najbliżej miejsc, w których są opisywane a w opisie powołać się na 

odpowiedni numer tabeli i ryciny.   

Styl wypowiedzi   

Zdania powinny być proste, jasne i zrozumiałe, jednak nie nadmiernie uproszczone. 

Nie należy używać zwrotów potocznych i kolokwialnych. W pracach dyplomowych 

najczęściej przyjmuje się używanie formy bezosobowej (zrobiono, przeanalizowano, 

wyciągnięto wnioski).  



 

 

Rozdziały główne zaczynamy od nowej strony. Nie numerujemy wstępu, 

podsumowania i wniosków, bibliografii i aneksu (załączników). Nie stosuje się słowa 

„Rozdział”, jedynie arabską numerację.  

Odwołania do literatury   

Fragmenty pracy, w których Autor odwołuje się do literatury, muszą być jasno 

zaznaczone poprzez umieszczenie odpowiedniego odnośnika literaturowego jednoznacznie 

wskazującego jaki fragment pracy jest nim objęty. Jeżeli to niezbędne dla konstrukcji pracy 

lub stosowanej argumentacji, wszelkie bezpośrednie cytaty powinny być oznaczone 

i kursywą (z podaniem numeru strony). Zamieszczanie obszernych fragmentów 

bezpośrednio przepisanych (skopiowanych) z różnych książek (czasopism) i innych 

materiałów źródłowych jest niedopuszczalne i jest formą plagiatu.  

W pracy obowiązuje jednolitość zapisu. Spis treści musi być jednakowy z tytułami 

rozdziałów w tekście.   

Tekst powinien być wyraźnie podzielony na akapity, sformatowane automatycznie 

w oknie Format – Akapit (nie za pomocą spacji).  

Bibliografia powinna zawierać wyłącznie źródła na które powołujemy się w tekście 

pracy.   

Wykorzystanie rysunków (skopiowanych z literatury) czy tabel przygotowanych na 

podstawie literatury należy wyraźnie oznaczyć przez wskazanie ich źródła z podaniem 

strony.   

Tekst powinien być podzielony na akapity, sformatowane automatycznie (wielkość  

1,25).   

     



 

 

Stosowaną metodą  cytowania w pracy dyplomowej jest metoda harwardzka.   

Metoda zawierać powinna nazwiska autorów, rok publikacji i opcjonalnie, po 

przecinku, numer strony lub stron przy cytatach i źródłach z czasopism. Jeśli autorów jest 

więcej niż trzech, podaje się nazwisko pierwszego autora z dopiskiem i in. (i inni) lub et al. 

(łac. et alii), który jest stosowany w pracach angielskojęzycznych. Przykłady: (Nowak 

2012).  

(Nowak 2012, s.12).  

(Nowak, Kowalski 2001, s. 33).  

(Nowak i in. 1990, s. 22).  

(Nowak 1990, Kowalski 2012, Pięta 2011).  

Jeśli autor dokonał więcej niż jedną publikację w tym samym roku, datę uzupełnia się 

o kolejne małe litery alfabetu dla odróżnienia, o którą publikację chodzi: (Nowak 2012a). 

(Nowak 2012b).  

 identyczny zabieg stosuje się w szczegółowej bibliografii.  

Gdy cytowane są publikacje różnych autorów o tym samym nazwisku wydanych w 

tym samym roku, to dla ich odróżnienia stosuje się pierwszą literę imion autorów (A. 

Nowak 2012).  

(B. Nowak 2012).  

W przypadku powoływania się na dwóch lub więcej autorów wpisuje się nazwisko 

autora, rok i drugie nazwisko, rok, na przykład: (Kowalski 1999, Jabłoński 2000).  

W przypadku przywoływania więcej pozycji jednego autora każdy rok wydania 

oddzielany jest przecinkiem: (Kowalski 1999, 2000, 2001).   

Gdy w tekście podawane jest nazwisko w nawiasie piszemy tylko rok i stronę przy 

cytatach i czasopismach:  

Nowak (1999, s. 2) określa sprawność fizyczną jako……..   

W spisie bibliograficznym  

1. Nowak N., 2002, Typografia typowej książki, Wydawnictwo HELION, Warszawa.  

Prace pod redakcją  

2. Kowalska A., 2007, Wpływ aktywności na zdrowie, [w]: Zdrowie, (red.) A. 

Kowalski  

Wydawnictwo HELION, Warszawa  

lub   

1. Nowak N. (2002). Typografia typowej książki, Wydawnictwo HELION, 

Warszawa.  

Prace pod redakcją  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_Wydawnicza_Helion
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_Wydawnicza_Helion
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_Wydawnicza_Helion


 

 

2. Kowalska A. (2007).Wpływ aktywności na zdrowie, [w]: Zdrowie, (red.) A. 

Kowalski Wydawnictwo HELION, Warszawa  

  

Czasopisma   

1. Nowak N., 2002, Wpływ aktywności na zdrowie, "Lider", nr 3, s. 2-4.  

W spisie bibliograficznym przy pracy wielu autorów piszemy wszystkich autorów.  

Źródła prawne: 

Przykład:  

W tekście:  

(Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331) W 

spisie bibliografii:  

 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 

nr 50 poz. 331) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania 

(Dz.U. 2017 poz. 1641)  

  

Netografia (bibliografia tekstów internetowych) - jeśli dany tekst znajduje się na stronie 

internetowej i nie jest artykułem w czasopiśmie, książką ani rozdziałem w książce, należy podać 

autora, rok publikacji (jeśli jest znany), tytuł, a następnie adres strony internetowej (data dostępu).  

Np. Nowak J. (2021) Zatrudnianie trenerów sportowych, www.sport.pl (dostęp: 30.08.2021). 

Jeżeli autor jest nieznany należy podać adres strony i datę dostępu.  

Np. www.sport.pl (dostęp: 30.08.2021)    

W tekście pracy piszemy skróty stron (z datą wejścia na stronę), w spisach piszemy 

cale nazwy strony.  

Przykład :przypis w tekście pracy (skrót strony)  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl(dostęp 28.11.2014).  

W bibliografii:  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/Strony/cz 

ymsafundusze.aspx (dostęp 28.11.2014).  

   Załączniki:  

1. Strona tytułowa pracy dyplomowej  

2. Streszczenie pracy dyplomowej w języku polskim  

3. Oświadczenie autora pracy dyplomowej  

4. Rejestracja pracy dyplomowej  

5. Zezwolenia na przeprowadzenie badań  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_Wydawnicza_Helion
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_Wydawnicza_Helion


 

 

  

Załącznik Nr 1  

  

  

  

  

  

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO  

KOLEGIUM  III  

INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ  

  

  

  

  

  

…………………………………………………..  
(imię i nazwisko studenta)  

  

………………………  
(nr albumu)  

  

  

  

  

TEMAT PRACY LICENCJACKIEJ/MAGISTERSKIEJ *  
  

  

  

   

   

  

  

Praca magisterska/licencjacka napisana pod kierunkiem  

  

  

  

……..……..……………………  
    (tytuł/stopień naukowy imię i nazwisko promotora)  

  

 

   

  

BYDGOSZCZ .…………………….  
(rok)  

  

  
* w przypadku prac dyplomowych w języku obcym należy dołączyć drugi egzemplarz strony tytułowej z tematem pracy 

wpisanym w języku pracy  



 

 

  
Załącznik Nr 2  

  

  

  

  

  

  

Streszczenie pracy dyplomowej *  
  

Temat pracy dyplomowej  

  

………………………………………………………………………..…………………………. 

…………………………………………………………………………………………………...  

…………………………………………………………………………………………………...  

  

  

Imię i nazwisko autora pracy: ………………………………………………………………... 

Nr albumu: ………………………….  

Imię i nazwisko promotora pracy: ……………………………………………………………  

Słowa kluczowe(max. 10, charakterystyczne nazwy i określenia będące przedmiotem pracy):  

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………..  

  

Treść streszczenia (max. 1000 znaków; główne treści, tezy, wyniki i wnioski)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

  

  

  

  
* w przypadku prac dyplomowych w języku obcym należy dołączyć drugi egzemplarz  dokumentu z tematem pracy 

dyplomowej, streszczeniem pracy dyplomowej i słowami kluczowymi w języku pracy  
    

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 3 

 

…………………………………………. 
nazwisko i imię 

 

…………………………………………. 
nr albumu 

 

…………………………………………. 
kierunek studiów 

 

…………………………………………. 
typ studiów i forma kształcenia 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

autora pracy dyplomowej * 
  

  

Świadomy(a) odpowiedzialności prawnej oświadczam, że praca dyplomowa 

…………………………………………………………………………………………………..

………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..……………………....……………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………...…………………………… 

(tytuł pracy dyplomowej w języku polskim / języku pracy i języku polskim) 

 

została wykonana samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny 

z obowiązującymi przepisami.  

Oświadczam również, że: 

1) przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem 

tytułu zawodowego w uczelni; 

2) drukowana wersja pracy dyplomowej jest identyczna z wprowadzoną do systemu APD 

wersją elektroniczną. 

 

..………………………………….. 
(podpis studenta) 

 

 

 

Bydgoszcz, dn. …………………….......… 
 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody** na udostępnienie przez Uniwersytet pracy dyplomowej 

dla potrzeb działalności badawczej i dydaktycznej. 

 

 

..………………………………….. 
(podpis studenta) 

 

Bydgoszcz, dn. …………………….......… 
 

* w przypadku zbiorowej pracy dyplomowej, dołącza się oświadczenia każdego ze współautorów pracy dyplomowej 

** niepotrzebne skreślić 

   



 

 

  

Załącznik Nr  4  

  

…………………………………………. 
nazwisko i imię 

………………………………………….    
  numer albumu 

…………………………………………. 
kierunek studiów 

……………………………….………… 
specjalność 

…………………………………………. 
typ studiów i forma kształcenia 

  

  

  

REJESTRACJA PRACY DYPLOMOWEJ  

  

Uprzejmie proszę o dokonanie rejestracji pracy dyplomowej:  

  

Tytuł pracy dyplomowej (w języku polskim)…………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………….  

Tytuł pracy dyplomowej (w języku pracy)……………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………….  

  

Imię(imiona) i nazwisko  promotora ………………………………………………………….  

  

Imię(imiona) i nazwisko  recenzenta (recenzentów)…………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

  

Planowany termin egzaminu dyplomowego …………………………….  

  

 ……………………………….    …………………………………………….  
 data i podpis promotora          data i podpis studenta  

  

  

Akceptuję:  

  



 

 

 ……………………    …………………………………  
 data      pieczęć imienna i podpis dyrektora kolegium   

Załącznik Nr 5 

 

Bydgoszcz, dn…………………………………… 

 

 

      ………………………………………………….. 

        /nazwa  instytucji/ 

      …………………………………………………. 

 

 

 Dyrektor KOLEGIUM III Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prosi 

o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie badań oraz na korzystanie z materiałów 

dotyczących pracy dyplomowej/magisterskiej dla: 

Studenta/studentki ……………………………………………………………………………… 

    /imię i nazwisko                                          numer albumu/ 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

         /miejsce zamieszkania/                                                        /kierunek i rok studiów/ 

 

Student/ studentka pisze pracę dyplomową/magisterską na temat: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………........

................ 

 

Podpis Promotora:      Podpis Dyrektora: 

 

  

  

 

 

            

    

                                                         

 

  

  

  

  


