
 

 

Zarządzenie nr 11/2018  

Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej  

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

w sprawie określenia wymogów jakim powinny odpowiadać praca dyplomowa na studiach 

podyplomowych i jej ocena oraz zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

kończącego studia podyplomowe i archiwizowania prac dyplomowych powstałych na 

studiach podyplomowych w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej  

 

Na podstawie art. 66 ust. 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. 

Dz. U. z 2017, poz. 2183 z późn. zm.) i § 15 ust. 5 pkt. 4 Statutu Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkoły Wyższej oraz § 49 ust. 5 Regulaminu studiów podyplomowych Collegium 

Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się jednolite wymogi pisania prac dyplomowych na wszystkich rodzajach studiów 

podyplomowych prowadzonych w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej, o ile 

napisanie pracy wynika z programu studiów podyplomowych.  

 

§ 2 

1. Praca dyplomowa na studiach podyplomowych ma charakter indywidualny.  

2. Autorem pracy dyplomowej może być tylko jeden słuchacz, chyba że z programu studiów 

podyplomowych wynika, że praca może mieć charakter zespołowy. 

3. Autorami pracy zespołowej może być nie więcej niż 3 słuchaczy tych samych studiów 

podyplomowych. 

 

§ 3 

Promotorem pracy dyplomowej na studiach podyplomowych, oprócz osób posiadających tytuł 

naukowy i stopień naukowy co najmniej doktora, może być osoba z tytułem zawodowym 

magistra, pod warunkiem, że posiada bogate doświadczenie zawodowe. 

 

§ 4 

1. Wymienione w § 1 wymogi zostały szczegółowo określone w załączniku nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia,  

2. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej, zawiera załącznik nr 2. 

3. Wzór oświadczenia słuchacza, że praca spełnia wymogi prawa autorskiego oraz zgodę na 

udzielenie  licencji na rozpowszechnienie pracy dyplomowej, zawiera załącznik nr 3. 

4. Wymogi dotyczące oceny pracy dyplomowej, zostały określone w załączniku nr 4. 

 

§ 5 

Nadzór nad prawidłowym przestrzeganiem zasad wymienionych w § 3 oraz zasad 

przeprowadzania egzaminów dyplomowych sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej, która 

prowadzi studia podyplomowe. 



 

 

 

§ 6 

1. Praca dyplomowa napisana w języku obcym musi zawierać załącznik  z tłumaczeniem na 

język polski: tytułu pracy, streszczenia pracy i słów kluczowych. 

2. Załącznik o którym mowa w pkt. 1 umieszcza się na końcu pracy i ujmuje w spisie treści.  

 

§ 7 

1. Promotor pracy dyplomowej, składa na stronie tytułowej oryginału pracy dyplomowej, 

oświadczenie o następującej treści „Pracę  dyplomową przyjmuję i kieruję do obrony”.  

2. Oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 promotor składa po sprawdzeniu pracy  

w systemie antyplgiatowym.  

 

§ 8 

Zasady archiwizowania i udostępniania prac dyplomowych  zostały określone w załączniku  

nr 5. 

   

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019. 
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Ogólne wymogi dotyczące pracy dyplomowej na studiach podyplomowych 

 

I. Zakres i tematyka pracy dyplomowej 

 

§ 1 

1. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z zakresem zajęć realizowanych na studiach 

podyplomowych. Praca powinna być ukierunkowana na rozwiązywanie problemów praktycznych lub 

mieć charakter projektu. 

2. Temat pracy powinien wyrażać jasno dany problem, który pozostaje do rozwiązania. Powinien być 

ujęty możliwie krótko i wskazywać na dynamiczne ujęcie zjawiska.  

3. Przy wyborze tematyki pracy dyplomowej na studiach podyplomowych powinno się zwracać uwagę 

na to, aby praca posiadała analityczny charakter.  

 

§ 2 

Promotor składa tematy prac dyplomowych kierownikowi studiów podyplomowych nie później niż  

w drugim miesiącu ostatniego semestru seminarium. 

 

§ 3 

1. Przygotowanie do obrony pracy dyplomowej trwa co najmniej jeden semestr. W tym czasie 

słuchacze, podczas seminarium dyplomowego,  prezentują zagadnienia z tematyki pracy.  

2. Zaliczenie seminarium ostatniego semestru uzależnione jest od złożenia i przyjęcia przez promotora 

ostatecznej wersji pracy. 

 

§ 4 

1. Proces przygotowania pracy dyplomowej służy ukształtowaniu umiejętności: 

a) posługiwania się nabytą wiedzą i wykorzystywania jej w praktyce, 

b) rozszerzenia wiedzy poprzez samodzielne poszukiwanie rozwiązań w istniejących 

opracowaniach naukowych, 

c) obserwowania i analizowania otaczających zjawisk gospodarczych, 

d) prowadzenia logicznego toku wywodów na obrany temat. 

2. Praca powinna pokazać znajomość źródeł i literatury przedmiotu w zakresie rozpatrywanego tematu, 

umiejętność stosowania przez słuchacza metod właściwych dla zakresu studiów podyplomowych, 

umiejętność właściwego skomponowania pracy, logicznej argumentacji, prawidłowego i ścisłego 

wyciągania wniosków.  

3. Trzonem wkładu własnego studenta powinno być merytoryczne uzasadnienie prezentowanych 

twierdzeń.  

4. Wykorzystanie literatury powinno być wykazane w odsyłaczach i bibliografii, przy czym powinna to 

być literatura wykraczająca poza podstawowe pozycje podręcznikowe. Należy unikać pisania dużych 

części pracy na podstawie jednej pozycji literatury. Wykorzystanie literatury powinno polegać          

na przemyśleniu i „przetworzeniu” stanowisk i poglądów różnych autorów zgodnie z potrzebami 

tematu pracy, wskazując na jasny, własny pogląd słuchacza. 

5. Należy dążyć do tego, aby umiejętności stosowania przez słuchacza metod właściwych dla zakresu 

studiów podyplomowych były weryfikowane przez podejmowanie próby samodzielnego 

rozwiązywania problemu. 

6. Od autora pracy należy wymagać nie tylko analizy i opisu o charakterze retrospektywnym, ale też 

umiejętności projektowania procesów. 
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II. Konstrukcja pracy dyplomowej 

 

§ 5 

1. Praca dyplomowa winna zawierać oświadczenie słuchacza, że jest pracą oryginalną i nie stanowi 

powielenia prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i innych tego typu prac i ich obszernych 

fragmentów, oraz, że nie narusza praw autorskich i praw pokrewnych określonych ustawą z dnia       

4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 880). 

2. Oświadczenie o którym mowa w pkt 1, umieszcza się na ostatniej stronie pracy. Wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora z dnia  … nr … w sprawie określenia wymogów 

jakim powinny odpowiadać praca dyplomowa na studiach podyplomowych i jej ocena oraz zasad 

przeprowadzania egzaminu dyplomowego kończącego studia podyplomowe i archiwizowania prac 

dyplomowych powstałych na studiach podyplomowych w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole 

Wyższej.  

3. Praca składana jest w dwóch egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz pracy powinien być złożony    

w wersji elektronicznej. Pracę dyplomową w wersji elektronicznej wraz z załącznikami należy 

zapisać na płycie CD, DVD lub pamięci typu pendrive, w jednym pliku, gdzie nazwą pliku jest 

numer albumu słuchacza. Praca powinna być zapisana w formacie Portable Dokument Format - 

wyłącznie w wersji edytowalnej (pliki *.pdf). Za zgodność wersji elektronicznej z tradycyjną 

odpowiedzialność ponosi słuchacz. 

4. Praca dyplomowa w wersji elektronicznej poddana jest, przez upoważnionego pracownika Działu 

spraw studenckich, kontroli antyplagiatowej, zgodnie z Regulaminem antyplagiatowym. Informacja  

o negatywnych wynikach kontroli przekazywana jest w formie pisemnej promotorowi pracy 

dyplomowej. 

5. Po złożeniu egzaminu dyplomowego, egzemplarz pracy w wersji tradycyjnej przekazywany jest do 

Działu spraw studenckich celem umieszczenia go w teczce osobowej słuchacza. Kopia pracy 

dyplomowej w wersji elektronicznej przekazywana jest do Biblioteki Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkoły Wyższej, nośnik przechowywany jest w teczce osobowej słuchacza. 

6. W przypadku, gdy słuchacz nie wyraża zgody na udostępnianie swojej pracy w bibliotece,          ze 

względu na zawarte w niej poufne dane, zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody na utajnienie 

pracy od promotora i zamieszenia informacji o tym fakcie na stronie tytułowej swojej pracy. 

   

§ 6 

1. Praca powinna mieć oprawę, która uniemożliwia wyjmowanie czy zmianę stron. 

2. Praca powinna rozpoczynać się stroną tytułową.  

3. Praca powinna mieć spis treści z numeracją stron, wstęp i zakończenie, bibliografię, spis tabel  

i rysunków.  

4. Konstrukcja pracy powinna być spójna, treść poszczególnych rozdziałów powinna być budowana 

według jasnej myśli przewodniej - oznaczonego celu, wynikającego z tematu pracy. 

5. Struktura całej pracy oraz struktura podrozdziałów itp., powinna być zupełna i zamknięta. Oznacza 

to, że poza tą strukturą nie powinny występować fragmenty nienazwane, np. podrozdział 

merytoryczny nie może zaczynać się po kilku stronach nie zatytułowanego wprowadzenia. Taki 

fragment powinien być odpowiednio zatytułowany i uwzględniony w strukturze pracy.  

6. Tytuły i treść kolejnych rozdziałów powinny kolejno z siebie wynikać, tworząc spójną wewnętrznie i 

pozbawioną przypadkowości całość. 

7. Wstęp powinien zawierać: podkreślenie rangi problemu i uzasadnienie wyboru tematu, 

charakterystykę przedmiotu badań, przedstawienie źródeł i sposobów zbierania informacji, wskazanie 

celu pracy i metody badań oraz krótki opis struktury pracy. 
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8. Zakończenie powinno bezpośrednio nawiązywać do tematu pracy i zadeklarowanego we wstępie celu 

pracy. Powinno zawierać reasumpcję badań, rozumianą nie jako powtórzenie wniosków podanych w 

rozdziałach, ale jako nowe myśli, spojrzenia uogólniające, refleksje, przejście od szczegółu do ogółu, 

udokumentowane stwierdzenia. 

9. Częścią składową pracy mogą być załączniki w postaci np. dokumentów, większych zestawień 

tabelarycznych, kwestionariusza z badań, folderów. Załączniki powinny być wykorzystane w tekście 

pracy poprzez powołanie się na nie i poinformowanie o ich zamieszczeniu na końcu pracy. 

10. Zaleca się stosowanie w tekście czcionki Times New Roman w rozmiarze 12 punktów (tytuły 

rozdziałów do 14), odstęp pomiędzy wierszami powinien wynosić 1, marginesy górny i dolny - 2,5 

cm, lewy - 3,5 a prawy - 1,5 cm. Za zgodą promotora format tekstu może być zmieniony.  

 

III. Wymogi techniczne 

 

§ 7 

1. W nagłówku strony tytułowej powinna znajdować się nazwa Uczelni oraz nazwa studiów 

podyplomowych. Poniżej powinno być umieszczone imię i nazwisko autora pracy, w kolejnym 

wierszu numer albumu, a poniżej tytuł pracy. Informacja na temat promotora pracy dyplomowej 

(tytuł/stopień naukowy lub tytuł zawodowy oraz imię i nazwisko) wpisywana jest poniżej tytułu 

pracy, w prawym dolnym rogu strony. Na samym dole powinno znajdować się oznaczenie siedziby 

Uczelni i rok złożenia pracy.  

2. Wygląd strony tytułowej przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora z dnia  … nr …            

w sprawie określenia wymogów jakim powinny odpowiadać praca dyplomowa na studiach 

podyplomowych i jej ocena oraz zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego kończącego studia 

podyplomowe i archiwizowania prac dyplomowych powstałych na studiach podyplomowych            

w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej  

 

 

§ 8 

1. Strona ze spisem treści powinna być drugą, po stronie tytułowej, stroną pracy. Spis treści można 

utworzyć, korzystając z wbudowanych w programie Microsoft Word stylów nagłówków (styl 

nagłówka: Formatowanie zastosowane do nagłówka. Program Microsoft Word ma dziewięć różnych, 

wbudowanych stylów: od Nagłówek 1 do Nagłówek 9) i poziomów konspektu (poziom konspektu: 

Formatowanie akapitu, którego można użyć, aby przypisać poziom hierarchiczny (od Poziom 1 do 

Poziom 9) akapitom w dokumencie. Po przypisaniu poziomów konspektu można na przykład 

pracować z dokumentem w widoku konspektu lub w planie dokumentu. Jeśli słuchacz chce użyć       

w nagłówkach własnego formatowania, może zastosować niestandardowe style nagłówków. 

2. Rozdziały należy numerować cyframi rzymskimi lub arabskimi. Po cyfrach rzymskich nie należy 

stawiać kropki. Kropkę stawia się jedynie po cyfrach arabskich.  

3. Rozdział może zawierać podrozdziały, a podrozdziały ewentualnie dalszy podział na punkty              

i podpunkty. Każdy rozdział powinien być zatytułowany. Żaden rozdział, ani podrozdział nie może 

być rozwinięty poprzez jeden podrozdział; to samo dotyczy bardziej szczegółowych podrozdziałów. 

Na końcu wiersza z tytułem rozdziału, podrozdziału, punktu itp. powinien być podany nr strony        

w pracy, na której ten rozdział (podrozdział, punkt itp.) się znajduje. 

4. Tytuł rozdziału nie może pokrywać się z tytułem pracy, podobnie jak tytuł podrozdziału z tytułem 

rozdziału, punktu z podrozdziałem itp. 

5. Bibliografię musi zawierać każda praca dyplomowa. Znajduje się ona na końcu pracy. Wykaz 

opracowań powinien być ułożony alfabetycznie. Nie zaleca się wewnętrznego podziału na książki, 

artykuły, itp. W przypadku, gdy dopuszcza się kilka alternatywnych form ujmowania źródeł 
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bibliograficznych, należy konsekwentnie i jednolicie stosować jedną z wybranych w całej 

bibliografii. 

6. W bibliografii należy podawać pełny wykaz literatury wykorzystanej w pracy. Nie należy podawać 

literatury związanej z tematem, jeżeli nie została wykorzystana do pracy. Zaleca się stosowanie 

numeracji w konstrukcji wykazu bibliograficznego, przy czym najpierw wymieniamy wykaz 

literatury (książki, monografie, publikacje w fachowych czasopismach), następnie akty prawa a na 

końcu witryny internetowe. 

7. W spisie treści, bibliografię umieszcza się zawsze na końcu, bez numeracji. Numeracja stron 

obowiązuje tutaj jak w całej pracy. W spisie treści pracy może znaleźć się wykaz tabel i wykresów.  

8. Pozycje w spisie literatury powinny być ponumerowane i wymienione w kolejności alfabetycznej 

według nazwiska autora. Po nazwisku autora umieszcza się inicjał imienia zakończony kropką i 

przecinkiem, kursywą tytuł źródła zakończony przecinkiem, nazwę wydawnictwa zakończoną 

przecinkiem, miasto i rok wydania źródła zakończony kropką. 

9. W przypadku, gdy dana pozycja jest autorstwa kilku osób (nie więcej niż trzech), wówczas należy 

uwzględnić nazwisko pierwszego autora (zgodnie z kolejnością podaną na stronie tytułowej książki), 

a następnie wpisać skrót „i in.” Dalsza część opisu pozostaje bez zmian. 

10. W przypadku gdy autorów jest więcej niż trzech, mamy do czynienia z praca zbiorową. Nie ma 

wtedy konieczności wymieniania wszystkich nazwisk twórców źródła, a jedynie zamieszcza się tylko 

nazwisko redaktora naukowego dopisując między jego nazwiskiem a tytułem skrót „red.” 

umieszczając go w nawiasie zwykłym. 

11. Podając tytuł aktu prawa należy cytować jego brzmienie podane w dzienniku urzędowym, w którym 

jest publikowany, np. w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim.  

12. Jeżeli cytujemy ustawy, które wielokrotnie były zmieniane należy użyć skrótów „ze zm.” (ze 

zmianami) lub „z późn. zm.” (z późniejszymi zmianami), a jeśli został ogłoszony tekst jednolity 

zmienianego aktu używa się skrótu „j.t.” (jednolity tekst), a następnie podaje się rok, numer i pozycję 

Dziennika Ustaw, w którym tekst jednolity aktu został ogłoszony. 

 

 

Przykłady sporządzania bibliografii i  przypisów dolnych 

 

Akty prawa krajowego 

1. Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 2077). 

2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 

1117, z późn. zm.).  

3. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880). 

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 

warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1596 ). 

 

Akty prawa Unii Europejskiej 

1. Dyrektywa Rady 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz 

niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (Dz. Urz. L 

346 z 27.11.1992 r.). 

2. Dyrektywa Rady 93/98/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie harmonizacji czasu 

ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych. 

3. Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie 

harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie 

informacyjnym. 
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4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/71 z dnia 13 października 1998 r. w sprawie 

prawnej ochrony wzorów (Dz. Urz. WE z 28 października 1998 r. Nr L 289). 

 

 

 

 

 Akty prawa międzynarodowego 

1. Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 

marca 1883 r. zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 

r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 

października 1958 r., sporządzony w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, póz. 

51). 

2. Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. 

zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r.,            

w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 

1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r. (Dz. U.    

z 1993 r. Nr 116, póz. 514). 

3. Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości                   

i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych (Dz. U. z 1947 

r. Nr 23, póz. 90 z późn. zm.). 

 

Literatura 

1. Adamczak A. (red.): Wspólnotowe i krajowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony własności 

przemysłowej: zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 

19-23 września 2005, wyd.  Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Warszawa 2005. 

2. Adamczak A.: Szewc A.(red.): Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej, wyd. 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.  

3. Bać Z. (red.): Projekt architektoniczny, jako przedmiot ochrony prawa autorskiego, II Konferencja 

Naukowa z cyklu Prawo Autorskie w Architekturze, Wrocław, 31 maja 2004, wyd. Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005. 

4. Barańczyk I.: Ochrona prawna oznaczeń geograficznych, wyd. Centrum Doradztwa i Informacji 

Difin, Warszawa 2008. 

5. Barczewski M.: Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, wyd. Wolters Kluwer 

Polska, Warszawa  2007.  

6. Barczewski M., Warner R., Miłosz M.: Selected papers on high technology law, Materiały 

z konferencji, Gdańsk, 21-22 październik 2005, wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 2006. 

7. Barta J., Markiewicz R.: Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. Wolters Kluwer Polska, 

Warszawa 2007. 

8. Barta J. (red.): Jasińska K.: Zagadnienia prawa autorskiego, wyd. Kantor Wydawniczy 

Zakamycze, Kraków 2006. 

9. Barta J. (red.): Prawo autorskie, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007. 

10. Barta J.(red.): Problemy prawa znaków towarowych, wyd. Kantor Wydawniczy Zakamycze, 

Kraków 2004. 

11. Barta J., Markiewicz R.: Prawo autorskie, wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa  2008. 

 

Publikacje 

1. Antoniuk J. R.: Ochrona znaków towarowych w domenach internetowych w świetle prawa 

własności przemysłowej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, R57, nr 9/2004. 

2. Bergier W.: Mp3 – muzyczne piractwo?, „Transformacje Prawa Prywatnego”, nr 77/2000. 

3. Błeszyński J.: Uwagi do projektu z dnia 25 lipca 2008 roku nowelizacji ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych w związku z uznaniem przez Trybunał Konstytucyjny art. 108 ust. 3 PrAut 

za niezgodny z Konstytucją RP, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, nr 9/2008. 



6 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2018 

 Rektora Collegium Mazovia z dn. 21 czerwca 2018 r. 

 

 

4. Byrska M.: Program komputerowy w nowym prawie autorskim, „Państwo i Prawo”, nr 45/2005. 

 

 

Witryny internetowe 

1. Biuletyn Urzędu Patentowego Nr 11(950) 2010, 

http://ipu.uprp.pl/portal/web/guest/wydawnictwawupbup/ 

2. Biuletyn i Wiadomości UP w Internecie, 2011-03-15, 

http://www.uprp.pl/Polski/Wiadomosci+i+ogloszenia/Biuletyn+i+Wiadomosci+UP+w+Internecie/  

3. Barcelowicz L.: Pieniądz jako kopalnia, 2010-11-04, 

          http://www.balcerowicz.pl/pl/a/24,Pieniadz-jako-kopalina 

 

 

Zasady sporządzania przypisów dolnych są podobne, z tym, że na końcu przypisu podajemy nr 

strony, a inicjały imienia na początku 

 

Przykłady: 
1
Z. Leoński, Kryteria ocen administracji publicznej w naukach o administracji,  

[w:] J. Łukasiewicz (red.), Jakość administracji publicznej, wyd. Uniwersytet Rzeszowski,  Rzeszów 

2014, (artykuł w pracy zbiorowej), s. 235.  
2
R. Suwaj, Postępowanie egzekucyjne w administracji, wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2015, 

s.115. 

 

Cytowanie tej samej pozycji kilka razy po sobie: 
3
Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 26. 

4
Ibidem, s. 50. 

 

Cytowanie tej samej pozycji, przedzielonej innymi przypisami: 
1
Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 26. 

2
J. Wojnicki, Samorząd lokalny w Polsce i Europie, wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, 

Pułtusk 2013, s. 15. 
3
Z. Leoński, Samorząd …, op. cit., s. 34. 

 

Cytowanie strony internetowej: 

Jeśli jest autor to należy go podać, tytuł oraz datę i adres, np.: 
3
Interpelacja nr 18268 w sprawie zmiany rozkładu jazdy PKP SA, 2017-06-11 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=F0BC8DAB39A1A73FC12581FC004F

D7FB 
4
Phil McClean, Centrury English and Russian novels, 2017-05-10 

 http://www.ndsu.edu/pubweb/~mcclean/ 

 

Cytowanie aktu prawnego: 
2
Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880). 

Zapamiętaj: Akty prawa podajemy tylko przy pierwszym cytowaniu.  Cytowanie w przypisach dolnych 

tego samego aktu kilka razy po sobie nie występuje. Podajemy jedynie w treści pracy konkretny artykuł i 

skrót aktu prawnego, np. art.115 k.p.a.. 

 

                                                           
 

http://www.ndsu.edu/pubweb/~mcclean/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=F0BC8DAB39A1A73FC12581FC004FD7FB
http://www.balcerowicz.pl/pl/a/24,Pieniadz-jako-kopalina
http://www.uprp.pl/Polski/Wiadomosci+i+ogloszenia/Biuletyn+i+Wiadomosci+UP+w+Internecie/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=F0BC8DAB39A1A73FC12581FC004FD7FB
http://ipu.uprp.pl/portal/web/guest/wydawnictwawupbup/
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COLLEGIUM  MAZOVIA  INNOWACYJNA  SZKOLA  WYŻSZA 
(wielkie litery, całość czcionka Times New Roman, rozmiar 14, nazwa uczelni pogrubienie) 

Studia Podyplomowe ……………………………….. 
 (małe litery, rozmiar czcionki 14, pogrubienie) 

 

 

 

 

 

Maria Walewska 
(małe litery, rozmiar czcionki 16, pogrubienie) 

Nr albumu: 00001 

(małe litery, rozmiar czcionki 12) 

 

 

 

 

 

Tytuł pracy  
(litery, jak w zdaniu, rozmiar czcionki od 14 do 18, w zależności od liczby znaków, pogrubienie) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca dyplomowa napisana 

pod kierunkiem (tytuł/stopień stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię  

i nazwisko promotora,  całość czcionka 12, pogrubienie) 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Siedlce 2018 

(małe litery, rozmiar czcionki 12, pogrubienie) 
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O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………… 

słuchacz studiów podyplomowych  .…………………………………………………………… 

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

oświadczam, że moja praca dyplomowa pt.: …………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………. : 

 

1) została napisana przeze mnie samodzielnie, a wszystkie obce zapożyczenia mieszczą się 

w ramach dozwolonego użytku osobistego, określonego w art. 23 Ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. z 2017 r.. poz. 880, t.j. z 

dnia 5 maja 2017 r.) oraz nie narusza praw autorskich w rozumieniu wyżej wymienionej 

ustawy; 

2) nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem w sposób niedozwolony lub które 

korzystają z ochrony w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

3) nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego 

w wyższej uczelni; 

4) jest wersją ostateczną, a jej treść jest identyczna, zarówno w wersji papierowej, jak 

również w wersji przedstawionej na załączonym nośniku elektronicznym; 

ponadto: 

5) wyrażam zgodę na jej przetwarzanie
1
, a także na przechowywanie jej w celach 

realizowania procedury antyplagiatowej; 

6) udzielam na czas nieokreślony, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na korzystanie z mojej 

pracy, tj. wprowadzanie jej do pamięci komputera i udostępnianie w uczelnianej 

bibliotece bez prawa powielania.  

 

 

           Siedlce, dnia . ….……..          ..……………………….  
                                               czytelny podpis słuchacza 

                     
1 Przez przetwarzanie pracy rozumie się porównywanie jej treści z innymi tekstami materiałów, znajdującymi się 
w bazach i programach systemów antyplagiatowych (w celu sprawdzenia czy nie posiada nieuprawnionych 
zapożyczeń), generowanie raportów podobieństwa oraz przechowywanie pracy w bazie danych ww. systemów. 
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Wymogi dotyczące oceny pracy dyplomowej na studiach podyplomowych 

 

 

1. Jeżeli promotorem pracy dyplomowej jest nauczyciel akademicki z tytułem zawodowym 

magistra, to recenzentem pracy powinien być nauczyciel akademicki ze stopniem 

naukowym co najmniej doktora. 

2. W ocenie pracy dyplomowej ewaluacji podlegają: zgodność tytułu pracy z jej treścią, 

poprawność formalnego układu pracy, treść wyników badań, nowość tematu pracy, 

analizowany problem, dobór i wykorzystane źródła, poprawność strony formalnej pracy, 

sposób wykorzystania pracy. 

3. W ocenie zgodności tytułu pracy z jej treścią należy określić, czy praca jest właściwie 

zatytułowana, czy cel pracy został jasno i poprawnie sformułowany oraz czy został 

osiągnięty w treści pracy. 

4. W ocenie formalnego układu pracy brane są pod uwagę: poprawność struktury podziału na 

rozdziały i podrozdziały, kompletność tez, funkcjonalność rozmieszczenia tabel  

i rysunków. Ponadto ocenia się, czy przedstawiona w każdym z rozdziałów treść 

odpowiada jej tytułowi oraz, czy materiał przedstawiony w poszczególnych rozdziałach 

jest równomiernie rozłożony. 

5. W ocenie merytorycznej pracy uwzględnia się: poprawność zastosowanych metod 

badawczych, formę prezentacji wyników badań i umiejętność ich analizy, poprawność 

formułowania wniosków, poziom wiedzy autora pracy, znajomość aspektów praktycznych 

i terminologicznych, przejrzystość struktury, ciągłość myśli przewodniej. Ocena 

merytoryczna powinna wskazać wady, niedociągnięcia i zalety treści pracy. W konkluzji 

winno znaleźć się stwierdzenie, czy praca odpowiada wymaganiom stawianym tego typu 

pracom dyplomowym. 

6. Praca dyplomowa może być uznana, jako nowe ujęcie problemu, jeżeli autor występuje  

z przekonującymi i jeszcze dotąd niepublikowanymi zastrzeżeniami dotyczącymi 

określonych poglądów.  

7. W charakterystyce doboru i wykorzystania źródeł ocenie podlega: zgodność 

wykorzystanej literatury z tematem badań, jej aktualność oraz wyczerpujący charakter. 

Błędem jest powoływanie się na wiadomości zawarte w podręcznikach, których znajomość 

jest obligatoryjna w toku studiów. Niedopuszczalne jest także podawanie w wykazie 

literatury tytułów, które nie zostały w pracy wykorzystane, tzn., do których nie ma 

odnośników w jej treści. 

8. Ocena formalnej strony pracy sprowadza się do oceny poprawności językowej  

i opanowania techniki pisania pracy, tj. poprawności stosowania przypisów i odnośników 

do źródeł, tabel, rysunków, spisu treści, wykazu literatury. Ocenie podlega również ogólna 

estetyka wykonania pracy. 

9. W ocenie sposobu wykorzystania pracy należy wskazać ewentualne możliwości 

wykorzystania pracy, jako materiału źródłowego lub przekazania jej do wykorzystania 

jednostce gospodarczej, w której praca była wykonywana oraz wskazać przypuszczalne 

korzyści z wdrożenia jej wyników do praktyki. 
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Zasady archiwizacji i udostępniania prac dyplomowych powstałych na studiach 

podyplomowych 

 

1. Słuchacz składa pracę dyplomową w dwóch egzemplarzach, jeden w wersji papierowej i 

jeden w wersji elektronicznej na płycie CD, DVD lub pamięci typu pendrive. 

2. Egzemplarz pracy w wersji papierowej (wydrukowany dwustronnie i w miękkiej 

oprawie) oraz  nośnik elektroniczny umieszczany jest w teczce „Akta osobowe 

studenta" i przechowywany jest zgodnie z zasadami archiwizowania dokumentów  

obowiązującymi w Collegium Mazovia.  

3. Wersja elektroniczna pracy jest kopiowana przez pracownika Działu spraw studenckich 

do folderu „Archiwum prac dyplomowych” (APD), który jest dostępny tylko dla 

pracowników Biblioteki. 

4. Po wprowadzeniu pracy, folder APD nie powinien być bezpośrednio dostępny dla 

studentów, nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni. 

5. Prace dyplomowe powstałe na studiach podyplomowych przechowywane są w wersji 

elektronicznej w Bibliotece Collegium Mazovia zgodnie z odrębnymi przepisami 

dotyczącymi archiwizowania dokumentów. 

6. Pracownicy Biblioteki  zobowiązują się do przechowywania prac dyplomowych w 

postaci niezmienionej i z poszanowaniem praw osobistych twórcy. 

7. Prace dyplomowe udostępniane są wyłącznie do celów naukowych, naukowo – 

dydaktycznych i dydaktycznych  na miejscu w czytelni biblioteki.  

8. Prace dyplomowe mogą być udostępniane następującym osobom: 

a) autorowi pracy; 

b) nauczycielom akademickim zatrudnionym w Collegium Mazovia; 

c) studentom i słuchaczom studiów podyplomowych Collegium Mazovia; 

d) upoważnionym przez Rektora osobom spoza Uczelni. 

9. Warunkiem korzystania z prac dyplomowych jest udzielenie przez autora pracy licencji 

niewyłącznej (w formie pisemnej) o charakterze nieodpłatnym na udostępnianie pracy.  

10. Prace udostępniane są na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku i rewersu, 

zawierającego dokładny tytuł, autora i sygnaturę pracy. 

11. Prace dyplomowe należy zamawiać z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.  

12. Udostępnianie prac dyplomowych odbywa się na stanowisku komputerowym pod stałym 

nadzorem dyżurnego bibliotekarza. 

13. W uzasadnionych przypadkach kierownik Biblioteki może odmówić zezwolenia na 

korzystanie z prac w przypadku nieprzestrzegania przez korzystającego z postanowień 

Regulaminu Biblioteki. 

14. Kopiowanie, fotografowanie, filmowanie, skanowanie lub przepisywanie udostępnionych 

prac dyplomowych jest zabronione. 

15. Osoba korzystająca z wybranych prac dyplomowych ponosi pełną odpowiedzialność za 

powierzone jej materiały. 
 

 

 

 


