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UCHWAŁA nr 116/2012 

 

Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 30 listopada 2012 r. 

 

w sprawie 

zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej– magisterskiej 

i standardów pracy dyplomowej – licencjackiej 

na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

 

Na podstawie § 21 pkt. 1 i 2 Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu (przyjętego Uchwałą Senatu nr 0000 – 4/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. ze zmianami 

wprowadzonymi uchwałą Senatu z dnia 23 lutego 2012 r. i 24 maja 2012 r.) Rada Wydziału Eko-

nomii, Zarządzania i Turystyki podejmuje uchwałę o następującej treści 

 

§ 1 

Rada Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki określa wymagania stawiane pracom dyplomo-

wym – magisterskim i pracom dyplomowym – licencjackim realizowanym na Wydziale Ekonomii, 

Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do stosowania na wszystkich 

poziomach i formach studiów prowadzonych na Wydziale, a w szczególności: 

1. Wymogi merytoryczne 

2. Wymagania dotyczące charakteru pracy 

3. Warunki uzyskania najwyższej oceny pracy 

4. Wymagania regulaminowe 

5. Wymogi formalne 

6. Wymogi edytorskie 

7. Standardowy układ strony tytułowej 

 

§ 2 

Dokumenty „Standardy pracy dyplomowej – magisterskiej na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i 

Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” i „Standardy pracy dyplomowej – licen-

cjackiej na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-

cławiu” stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia. Traci moc uchwała Rady Wydziału nr 124/2009 z dnia 

27.03.2009 r. z późniejszymi zmianami. 

 

Dziekan 

 

 

Prof. dr hab. Marek Walesiak 
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Załącznik do Uchwały nr 116/2012 

 

Standardy pracy dyplomowej – magisterskiej 

na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki  

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

1. Wymogi merytoryczne 

1.1. Praca powinna zawierać:  

 określenie problemu, 

 osadzenie problemu badawczego w szeroko cytowanej literaturze przedmiotu, 

 zastosowanie określonej metody badawczej, 

 wykorzystanie odpowiednich narzędzi analitycznych,  

 sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonej analizy. 

1.2. Struktura pracy powinna prowadzić do osiągnięcia jej celu 

1.3. Wymagania dotyczące celów i zadań pracy dyplomowej – magisterskiej 

Przygotowanie pracy dyplomowej – magisterskiej powinno u studenta ukształtować umiejętno-

ści: 

 oceny dorobku teoretycznego, w szczególności w odniesieniu do prac przeglądowych, 

 rozszerzania swojej wiedzy przez samodzielne poszukiwania w istniejących opracowa-

niach naukowych, 

 diagnozowania i oceny problemu w badanym podmiocie gospodarczym lub instytucji, 

 zaprojektowania nowych rozwiązań lub modyfikacji istniejących, 

 samodzielnego budowania prawidłowych konstrukcji logicznych, 

 stosowania warsztatu badawczego, a w szczególności stosowania metod pracy naukowej, 

 prowadzenia logicznego toku wywodów, 

 identyfikacji i analizowania otaczających zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi absolwent 

będzie miał do czynienia w praktyce, 

 dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie tych zjawisk, 

 identyfikacji zjawisk i wyciągania właściwych wniosków, 

 czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej w zasto-

sowaniu do praktyki lub do wnioskowania teoretycznego, 

 osadzenia problemu w literaturze,  

 posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem. 

 

2. Wymagania dotyczące charakteru pracy 

Praca dyplomowa – magisterska może mieć charakter: 

 badawczy: o ile zakłada wykrywanie nowych zależności, w tym przypadku jedynie wąskiego 

wycinka badań, 

 projektodawczy: odnośnie proponowania nowych rozwiązań praktycznych, 

 przeglądowy (systematyzujący): w zakresie przedstawiania poglądów ekonomicznych lub 

wycinka rzeczywistości praktycznej. 

 

3. Warunki uzyskania najwyższej oceny pracy 

Warunkiem uzyskania najwyższej oceny pracy jest wkład studenta polegający na spełnieniu 

przynajmniej jednego z poniższych warunków: 

 właściwie przeprowadzonych badaniach empirycznych i ich wyczerpującej interpretacji, 

 nowatorskim ujęciu badanego problemu, 

 kompleksowej krytycznej analizie literatury przedmiotu. 

 

4. Wymagania regulaminowe 

Praca dyplomowa – magisterska: 

 jest typem pracy promocyjnej, dającej absolwentowi tytuł zawodowy magistra,  
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 jest samodzielną pracą studenta kierowaną przez promotora, 

 podlega recenzji, 

 podlega obronie w trakcie egzaminu dyplomowego. 

 

5. Wymogi formalne 

 układ pracy: praca zawiera, poza rozdziałami, wstęp i zakończenie oraz Oświadczenia o sa-

modzielnym przygotowaniu pracy dyplomowej – magisterskiej i udostępnianiu pracy dyplo-

mowej – magisterskiej osobom trzecim (wzór Oświadczeń w załączeniu). Oświadczenia stu-

denta o samodzielnym przygotowaniu pracy dyplomowej – magisterskiej i udostępnianiu pra-

cy dyplomowej – magisterskiej osobom trzecim należy umieścić bezpośrednio po stronie ty-

tułowej; 

 we wstępie należy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać przesłanki wyboru te-

matu pracy, określić cel i zakres pracy, wskazać metody badawcze, zwięźle scharakteryzować 

wykorzystaną literaturę przedmiotu i materiały źródłowe, a także przedstawić ogólne infor-

macje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy; 

 w zakończeniu należy wskazać syntetyczne wnioski wynikające z pracy oraz ewentualnie za-

sygnalizować możliwości przyszłościowych rozwiązań. 

Ponadto praca powinna zawierać: 

 wykaz cytowanej literatury w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami opisu bibliogra-

ficznego, 

 wykaz wykorzystanych aktów prawnych (w uzasadnionych przypadkach), 

 wykaz tablic / tabel, 

 wykaz rysunków (schematów, map, itp.), 

 wykaz załączników. 

Standardowy układ strony tytułowej w załączeniu. 

 

6. Wymogi edytorskie 

– format arkusza papieru: A4 (wydruk jednostronny), 

– czcionka podstawowa: Times New Roman, 

– wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt, 

– odstęp między wierszami: 1,5 wiersza, 

– marginesy: górny 2,5 cm; dolny 2,5 cm; lewy 3,5 cm; prawy 1,6 cm, 

– wyrównanie tekstu do obu marginesów, 

– wcięcia akapitowe: 0,5 cm, 

– numeracja ciągła wszystkich stron pracy. 
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UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU 

WYDZIAŁ EKONOMII, ZARZADZANIA I TURYSTYKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMIONA I NAZWISKO AUTORA 

Nr albumu: (wpisać numer) 

 

 

 

TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ – MAGISTERSKIEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca DYPLOMOWA – MAGISTERSKA 

napisana w Katedrze ............ (podać nazwę) 

pod kierunkiem prof. dra (lub dr.) hab. Jana Kowalskiego lub 

prof. dr hab. Ireny Kowalskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JELENIA GÓRA (podać rok) 
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Wzory oświadczeń 

 

Oświadczenie 

o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej – magisterskiej 

 

 

Oświadczam, że pracę niniejszą przygotowałem (-am) samodzielnie. Wszystkie dane, istotne 

myśli i sformułowania pochodzące z literatury (przytoczone dosłownie lub niedosłownie) są opa-

trzone odpowiednimi odsyłaczami. Praca ta nie była w całości ani w części, która zawierałaby 

znaczne fragmenty przedstawione w pracy jako oryginalne (wyniki badań empirycznych, oblicze-

nia, spostrzeżenia, oceny, wnioski, propozycje itp.), przez nikogo przedłożona do żadnej oceny i nie 

była publikowana. 

Oświadczam, że tekst pracy dyplomowej na nośniku elektronicznym jest identyczny z tekstem 

wydrukowanym i nie zawiera znaków niewidocznych na wydruku. 

 

 

 

 

..............................., dnia............................   ................................................. 
 (miejscowość)         (podpis) 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

o udostępnianiu pracy dyplomowej – magisterskiej 

 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  na udostępnienie osobom zainteresowanym mojej pracy 

dyplomowej. Zgoda na udostępnienie pracy dyplomowej nie oznacza wyrażenia zgody na kopiowa-

nie pracy dyplomowej w całości lub w części. 

Brak zgody nie wyklucza kontroli tekstu pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym, wy-

klucza natomiast dopisanie tekstu do bazy tego systemu. 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

..............................., dnia............................   ................................................. 
  (miejscowość)         (podpis) 
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Standardy pracy dyplomowej – licencjackiej 

na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

1. Wymogi merytoryczne 

1.1. Praca powinna zawierać:  

 określenie problemu, 

 zastosowanie określonej metody badawczej, 

 wykorzystanie odpowiednich narzędzi analitycznych, 

 sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonej analizy. 

1.2. Struktura pracy powinna prowadzić do osiągnięcia jej celu 

1.3. Wymagania dotyczące celów i zadań pracy dyplomowej – licencjackiej 

Przygotowanie pracy dyplomowej – licencjackiej powinno u studenta ukształtować umiejętności: 

 rozszerzania swojej wiedzy przez samodzielne poszukiwania w istniejących opracowa-

niach naukowych, 

 diagnozowania i oceny problemu w badanym podmiocie gospodarczym lub instytucji, 

 zaprojektowania nowych rozwiązań lub modyfikacji istniejących, 

 samodzielnego budowania prawidłowych konstrukcji logicznych, 

 stosowania warsztatu badawczego, a w szczególności stosowania metod pracy naukowej, 

 prowadzenia logicznego toku wywodów, 

 identyfikacji i analizowania otaczających zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi absolwent 

będzie miał do czynienia w praktyce, 

 dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie tych zjawisk, 

 specyfikacji zjawisk i wyciągania właściwych wniosków, 

 czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej w zasto-

sowaniu do praktyki, 

 powiązania problemu z literaturą przedmiotu,  

 posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem. 

 

2. Wymagania dotyczące charakteru pracy 

Praca dyplomowa – licencjacka może mieć charakter: 

 raportu z badań, 

 biznes planu, 

 analizy wybranego obszaru działalności firmy (instytucji, urzędu) (przykładowo: sytuacja fi-

nansowa, majątek firmy, zatrudnienie, marketing, organizacja pracy), 

 projektu dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu funkcjonowania firmy (instytucji, 

urzędu). 

 

3. Warunki uzyskania najwyższej oceny pracy 

Warunkiem uzyskania najwyższej oceny pracy jest wkład studenta polegający na spełnieniu 

przynajmniej jednego z poniższych warunków: 

 właściwie przeprowadzonych badaniach empirycznych i ich wyczerpującej interpretacji, 

 prawidłowym ujęciu badanego problemu. 

 

4. Wymogi regulaminowe 

Praca dyplomowa – licencjacka: 

 jest typem pracy promocyjnej, dającej absolwentowi stopień licencjata, 

 jest samodzielną pracą studenta, kierowaną przez promotora, 

 podlega recenzji, 

 podlega obronie w trakcie egzaminu dyplomowego. 
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5. Wymogi formalne 

 układ pracy: praca zawiera, poza rozdziałami, wstęp i zakończenie oraz Oświadczenia o sa-

modzielnym przygotowaniu pracy dyplomowej – licencjackiej i udostępnianiu pracy dyplo-

mowej – licencjackiej osobom trzecim (wzór Oświadczeń w załączeniu). Oświadczenia stu-

denta o samodzielnym przygotowaniu pracy dyplomowej – licencjackiej i udostępnianiu pra-

cy dyplomowej – licencjackiej osobom trzecim należy umieścić bezpośrednio po stronie tytu-

łowej; 

 we wstępie należy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać przesłanki wyboru te-

matu pracy, określić cel i zakres pracy, wskazać metody badawcze, zwięźle scharakteryzować 

wykorzystaną literaturę przedmiotu i materiały źródłowe, a także przedstawić ogólne infor-

macje o zawartość poszczególnych rozdziałów pracy; 

 w zakończeniu należy wskazać syntetyczne wnioski wynikające z przeprowadzonych badań 

oraz ewentualnie zasygnalizować możliwości przyszłościowych rozwiązań.  

Ponadto praca powinna zawierać: 

 wykaz cytowanej literatury w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami opisu bibliogra-

ficznego; 

 wykaz wykorzystanych aktów prawnych;  

 wykaz tablic / tabel; 

 wykaz rysunków (schematów, map, itp.); 

 wykaz załączników. 

Standardowy układ strony tytułowej w załączeniu. 

 

6. Wymogi edytorskie 

– format arkusza papieru: A4 (wydruk jednostronny), 

– czcionka podstawowa: Times New Roman, 

– wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt, 

– odstęp między wierszami: 1,5 wiersza, 

– marginesy: górny 2,5 cm; dolny 2,5 cm; lewy 3,5 cm; prawy 1,6 cm, 

– wyrównanie tekstu do obu marginesów, 

– wcięcia akapitowe: 0,5 cm, 

– numeracja ciągła wszystkich stron pracy. 
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UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU 

WYDZIAŁ EKONOMII, ZARZADZANIA I TURYSTYKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMIONA I NAZWISKO AUTORA  

Nr albumu: (wpisać numer) 

 

 

 

TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ – LICENCJACKIEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca DYPLOMOWA – LICENCJACKA 

napisana w Katedrze ......... (podać nazwę) 

pod kierunkiem prof. dra (lub dr.) hab. Jana 

Kowalskiego lub prof. dr hab. Ireny Kowal-

skiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

JELENIA GÓRA (podać rok) 
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Wzory oświadczeń 

 

 

 

 

Oświadczenie 

o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej – licencjackiej 

 

Oświadczam, że pracę niniejszą przygotowałem (-am) samodzielnie. Wszystkie dane, istotne 

myśli i sformułowania pochodzące z literatury (przytoczone dosłownie lub niedosłownie) są opa-

trzone odpowiednimi odsyłaczami. Praca ta nie była w całości ani w części, która zawierałaby 

znaczne fragmenty przedstawione w pracy jako oryginalne (wyniki badań empirycznych, oblicze-

nia, spostrzeżenia, oceny, wnioski, propozycje itp.), przez nikogo przedłożona do żadnej oceny i nie 

była publikowana. 

Oświadczam, że tekst pracy dyplomowej na nośniku elektronicznym jest identyczny z tekstem 

wydrukowanym i nie zawiera znaków niewidocznych na wydruku. 

 

 

 

 

..............................., dnia............................   ................................................. 
 (miejscowość)         (podpis) 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

o udostępnianiu pracy dyplomowej – licencjackiej 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  na udostępnienie osobom  zainteresowanym mojej pracy 

dyplomowej. Zgoda na udostępnienie pracy dyplomowej nie oznacza wyrażenia zgody na kopiowa-

nie pracy dyplomowej w całości lub w części. 

Brak zgody nie wyklucza kontroli tekstu pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym, wy-

klucza natomiast dopisanie tekstu do bazy tego systemu. 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

..............................., dnia............................   ................................................. 
  (miejscowość)         (podpis) 

 

 

  


