Zał. II

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PISANIA PRACY
DYPLOMOWEJ/LICENCJACKIEJ

1. Zgłoszenie pracy dyplomowej.
2. Karta opisu pracy.
3. Strona tytułowa pracy licencjackiej.
4. Oświadczenie (oświadczenie o samodzielności wykonania pracy dyplomowej).
ZARZĄDZENIE NR 4/2016 oraz oświadczenie o samodzielności wykonania pracy dyplomowej
http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=3,18,0,0,3&ak=2,483,0

ZGŁOSZENIE PRACY DYPLOMOWEJ
Instytut Nauk Medycznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
Imię i nazwisko: ........................................................................................
Data rozpoczęcia studiów: .................................................
Studia stacjonarne/niestacjonarne: ............................................
Numer grupy seminaryjnej: .........................
Nr albumu: .................
Telefon kontaktowy: .........................
Tytuł, imię i nazwisko promotora: ………………………………………….……..……………
Proponowany tytuł pracy licencjackiej:
………………………..............................................................................................................................
…………………......................................................................................................................................
……………..............................................................................................................................................

Wstępne sformułowanie celu pracy:
…………………………………………………………..........................................................................
……………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………….……………………………….……
………………………………………………………………………………………………….……….
Podpis promotora: …………………………….

Ostateczna wersja tytułu pracy licencjackiej
………………….....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Podpis promotora: ……………………………..

Zatwierdzenie tytułu pracy przez Instytutową Komisję Dydaktyczną:
………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………

Podpis przewodniczącego Komisji:
……………………………………………

Podpisy członków Komisji:
1. …………………………………….
2. ……………………….……………

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Rektora PWSZ w Nysie Nr 3/2007

Karta opisu pracy
Lp.
1.

Wyszczególnienie
Kierunek / specjalność

Treść

Rodzaj pracy

a) licencjacka, b) inżynierska

2
Autor (rzy) pracy
3
4a
4b
5

Tytuł pracy w języku polskim
Tytuł pracy w języku angielskim
Rok obrony
Promotor pracy

6
7a
7b

Słowa kluczowe w języku
polskim
Słowa kluczowe w języku
angielskim
Krótkie streszczenie pracy

8

9

10

Informacje o ew. rozwiązanych,
chronionych lub zgłoszonych do
ochrony
Potencjalne możliwości
wykorzystania pracy

Kontakt
11

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Rektora PWSZ w Nysie Nr 3/2007

Instrukcja wypełniania „Karty opisu pracy”
Pozycja 1 – należy wpisać pełną nazwę jednostki organizacyjnej, instytutu oraz nazwę kierunku /
specjalności,
Pozycja 2- należy wybrać właściwy rodzaj pracy – niepotrzebne skreślić,
Pozycja 3 - należy wpisać wyłącznie w kolejności nazwisko i imię autora lub współautorów, jeśli
praca ma charakter zbiorowy,
Pozycja 4 – należy wpisać pełny tytuł pracy w językach polskim i angielskim,
Pozycja 5 – należy wpisać rok obrony,
Pozycja 6 – należy wpisać w kolejności nazwisko i imię promotora, a po przecinku tytuł
naukowy,
Pozycja 7 – należy wpisać 3-5 słów kluczowych w jęz. polskim i angielskim
Pozycja 8 – należy wpisać krótkie streszczenie zawierające syntezę istoty (wniosków) przy w
granicach 5-10 zadań,
Pozycja 9 – należy wpisać informację (oświadczenie) alternatywnie:
a) praca zawiera rozwiązanie, które będzie lub winno być przedmiotem zgłoszenia
do ochrony do Urzędu Patentowego RP,
b) praca zawiera rozwiązanie zgłoszone do Urzędu Patentowego RP ( w tym
przypadku podać nazwę i datę zgłoszenia ewentualnie numer ),
c) rozwiązania stanowiące wynik pracy nie będą przedmiotem zgłoszenia do
ochrony do Urzędu Patentowego RP.
Pozycja 10 – należy bardzo krótko opisać dziedziny gospodarki lub firmy czy instytucje, które
potencjalnie mogłyby być zainteresowane wykorzystaniem, rozwijaniem wyników pracy lub
współpracą z autorem / promotorem,
Pozycja 11 – należy podać kontakt telefoniczny, e-mail oraz imię i nazwisko osoby z wydziału
odpowiedzialnej za współpracę na dalszym etapie ewentualnego upowszechniania wyników
pracy lub dane umożliwiające kontakt z promotorem pracy,

„Karta opisu pracy” – wersja elektroniczna
W celu ułatwienia wprowadzania danych do elektronicznego systemu ewidencji prac, autor
pracy zobowiązany jest do dostarczenia do właściwego sobie dziekanatu pliku zawierającego
pełną treść pracy, a także dodatkowego pliku tekstowego zawierającego odpowiednio
sformatowane informacje z karty opisu pracy. W pliku tym powinny znaleźć się kolejno
zapisane pozycje niniejszej karty opisu. Każda z pozycji powinna zostać rozdzielona ciągiem
oznaczającym jej numer zgodny z opisem powyżej, umieszczonym wewnątrz nawiasu
kwadratowego.

Dodatkowo na początku pliku znajdować się musi pozycja oznaczona jako [0] informująca o
numerze indeksu studenta składającego pracę. Pozycje [1] i [2] będą ustalane w czasie
importowania danych do systemu ewidencyjnego i nie muszą być obligatoryjnie wprowadzone w
pliku. Pozycje 4 i 7 powinny być rozróżniane w jako [4a] oraz [7a]. Plik powinien mieć nazwę
zgodną z numerem indeksu studenta (np. 01234.txt). Format pliku powinien być zgodny ze
standardowym plikiem tekstowym w Windows przygotowywanym przy użyciu programu
NOTATNIK. Poniżej przedstawiono fragment przykładowego pliku zgodnego z powyższym
standardem:
[0]
01234
[3]
Kowalski Jan
[4a]
Tytuł przykładowej pracy dyplomowej w języku polskim
[4b]
Tytuł przykładowej pracy dyplomowej w języku angielskim
[5]
2005
[6]
dr inż. Jan Nowak
[7a]
baza, baza danych, relacyjna, system, SQL, Delphi, ADO, ODBC, BDE, wydajność,
połączenie, szybkość
[7b]
Database, SQL, ADO, ODBC
[8]
W pracy zawarto szczegółowy przegląd i porównanie wydajności różnych
technologii dostępu do relacyjnych baz danych z poziomu aplikacji
przygotowywanych w środowisku Borland Delphi.

Instytut: Instytut Nauk Medycznych
Kierunek: Pielęgniarstwo

Praca dyplomowa licencjacka
TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ
TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Promotor:

Autor:

dr n. med., mgr piel. Agnieszka Wolińska-Grabowska

Nysa 2018

Andrzej Nowak

Do użytku wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 4/2016
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
z dnia 15.01.2016 r.
w sprawie modyfikacji zasad przygotowywania prac dyplomowych
w PWSZ w Nysie
Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 , poz. 572
z późn. zm.) oraz § 42 Regulaminu studiów PWSZ w Nysie zarządzam, co następuje:

§1
1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w dziekanacie trzech
egzemplarzy pracy dyplomowej inżynierskiej/licencjackiej/magisterskiej oraz elektronicznej wersji
zapisu tej pracy, umieszczonej na płycie CD do jednorazowego zapisu.
2. Na pierwszej stronie wersji archiwalnej pracy dyplomowej musi być adnotacja promotora
o dopuszczeniu pracy do obrony.
3. Nośnik elektroniczny powinien być opisany. Opis zawiera imię i nazwisko studenta oraz tytuł pracy
dyplomowej.
4. Wszystkie trzy egzemplarze pracy dyplomowej należy oprawić w miękką okładkę.
5. Jeden egzemplarz przeznaczony do celów archiwalnych musi być wydrukowany dwustronnie
(czcionka 12 pkt., pojedynczy odstęp między wersami) i oprawiony w miękką okładkę z płaskim
grzbietem metodą klejoną.
6. Dwa pozostałe egzemplarze pracy dyplomowej wraz z drukami oceny pracy dostarcza się promotorowi
i recenzentowi.
7. Szczegółowe zasady realizacji prac dyplomowych inżynierskich/licencjackich/magisterskich, w tym
zakres i zasady redagowania pracy, określa dyrektor instytutu.
§2
1. Przed obroną pracy dyplomowej inżynierskiej/licencjackiej/magisterskiej student wypełnia oświadczenie
(według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia) dotyczące samodzielności
wykonania pracy oraz zgodności treści pracy zapisanej na nośniku elektronicznym z treścią pracy
wgranej do systemu antyplagiatowego oraz z treścią zawartą w wydrukowanej wersji pracy
przedstawionej do obrony.
2. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1, powinno stanowić ostatnią stronę w każdym egzemplarzu
pracy dyplomowej inżynierskiej/licencjackiej/magisterskiej.
§3
Zobowiązuje się wszystkich prowadzących seminaria dyplomowe do informowania studentów
o obowiązku wprowadzenia pracy do systemu antyplagiatowego, załączania do składanych prac również
ich wersji elektronicznej oraz oświadczenia wymienionego w § 2.
§4
Traci moc Zarządzenie Nr 41/2011 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 15.12.2011 r.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 4/2016 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 15.01.2016 r.

Nysa, dnia ………………………. r.
…………………………..
imię i nazwisko

…………………………..
kierunek studiów

…………………………..
numer albumu

OŚWIADCZENIE

Stwierdzam, że przedłożoną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie pracę
inżynierską/licencjacką/magisterską*, na kierunku ………………………………………………
pt.: ………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………...
opracowała(e)m samodzielnie i nie naruszyła(e)m osobistych i majątkowych praw autorskich
osób trzecich, które chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
Wszystkie przytoczone w pracy teksty dosłowne innych Autorów udokumentowane
zostały w formie dopuszczalnych cytatów. Dane, stwierdzenia i poglądy Autorów przytoczone
w pracy niedosłownie, opatrzone zostały odpowiednimi odsyłaczami.
Jednocześnie oświadczam, iż na podstawie obowiązujących przepisów prawnych
w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej za naruszenie praw autorskich, przedłożona
praca nie była wcześniej publikowana i oceniana oraz, że treść pracy, zapisanej na przekazanym
przeze mnie nośniku elektronicznym, jest zgodna z treścią wgraną do systemu antyplagiatowego
oraz z treścią zawartą w wydrukowanej wersji pracy, przedstawionej do obrony.

…………………………
podpis studenta

*)

niepotrzebne skreślić

