
Standardy rozprawy doktorskiej 

na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

     Rozprawa  doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz 
wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie naukowej ekonomia oraz 
umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. 

     Ukończoną rozprawę doktorską Kandydat składa w Dziekanacie Wydziału (p. 55, mgr 
Jolanta Łojek) w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (w formacie 
DOC lub PDF) wraz z: 

 opinią promotora; 
 streszczeniem w języku angielskim na płycie CD (w formacie DOC lub PDF); 
 oświadczeniami (załączniki do Zarządzenia nr 12/2012 Rektora Uniwersytetu Ekono-

micznego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie gromadzenia, opracowa-
nia i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wro-
cławiu). 

Tekst zapisany na płycie CD musi być identyczny z wydrukiem komputerowym dostarczo-
nym przez Kandydata. 

     Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielski, a rozprawa 
doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim. 

     Zaleca się, aby praca doktorska nie przekraczała 250 stron formatu A4. 

1. Wymogi formalne: 
Struktura rozprawy doktorskiej: 
 strona tytułowa (wzór); 
 Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu rozprawy doktorskiej (wzór); 
 spis treści obejmujący tytuły rozdziałów maksymalnie do trzeciego stopnia (np. 1, 2; 

1.1, 1.2; 1.1.1, 1.1.2); 
 wstęp zawierający: przesłanki podjęcia tematu, cel zasadniczy i cele szczegółowe (cele 

naukowo-poznawcze i cele praktyczne), pytania i hipotezy badawcze, metody badaw-
cze zastosowane w pracy, charakterystykę rozdziałów; 

 numerowane rozdziały; 
 zakończenie zawierające odniesienie do celu/celów pracy, jak również do hipo-

tez/hipotezy badawczej określonych we wstępie, wnioski wynikające z rozważań teo-
retycznych oraz z części empirycznej pracy; 

 streszczenie pracy w języku angielskim (w języku polskim) będące samodzielnym tek-
stem, który przeczytany w oderwaniu od reszty pracy ma poinformować o jej zawar-
tości (tekst streszczenia nie powinien przekraczać 10 000 znaków i powinien zawie-
rać takie elementy jak: cel/cele badawcze, obiekt/y badań empirycznych, istota zasto-
sowanej metody lub metod badawczych, najważniejsze wyniki i wnioski). 
 
 



Ponadto praca doktorska powinna zawierać: 
 wykaz cytowanej literatury w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami opisu bi-

bliograficznego (wzór zapisu); 
 wykaz wykorzystanych aktów prawnych (w uzasadnionych przypadkach); 
 wykaz tablic/tabel (zasady opisu); 
 wykaz rysunków, schematów, map, itp. (zasady opisu); 
 wykaz załączników; 
 aneks. 

 
2. 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; 
 automatyczne dzielenie wyrazów; 
 numeracja ciągła wszystkich stron prac; 
 przy pisaniu tekstu zawierającego symbole matematyczne i wzory należy zawsze ko-

rzystać z edytora równań (dotyczy również oznaczeń zawartych w tekście akapitu, np. 

„zmienne i  są wówczas równe” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wzór zapisu bibliograficznego – zasady ogólne, szczegółowe i przykłady powoływania 
się w tekście 

1. Zaleca się sporządzanie bibliografii załącznikowej, czyli wykazu źródeł wykorzysty-
wanych przy pisaniu pracy doktorskiej w systemie harvardzkim. 

2. Bibliografia w systemie harvardzkim powinna zawierać wykaz tylko tych publikacji, 
na które autor powołuje się w tekście pracy. 

3. Poszczególne pozycje należy uporządkować alfabetycznie według nazwisk autorów lub 
według tytułów (gdy nie ma podanego autora/redaktora/instytucji sprawczej). 

4. Prace jednego autora podaje się według daty wydania, od najstarszych do najnow-
szych.  
Przykład:  
Kowalski J., 2001, Tytuł  
Kowalski J., 2005a, Tytuł  
Kowalski J., 2005b, Tytuł  
Kowalski J., 2013, Tytuł  

5. W przypadku powtarzania się roku wydania tytuły poszczególnych publikacji szeregu-
je się alfabetycznie.  
Przykład:  
Kowalski J., 2005a, Tytuł. Aspekty  
Kowalski J., 2005b, Tytuł. Granice  

6. Jeżeli dla kilku dokumentów ta sama osoba jest autorem i/lub pierwszym współauto-
rem (przez co kilka opisów bibliograficznych w wykazie literatury zaczyna się od tego 
samego nazwiska), wówczas najpierw podaje się prace napisane samodzielnie przez 
tego autora, a następnie prace jego współautorstwa.  

Przykład:  
Kowalski J., 2013, Tytuł   
Kowalski T., Nowak T., 2003, Tytuł  

7. W pracach zbiorowych jako pierwszy element opisu należy podawać nazwisko redak-
tora naukowego ze skrótem „red.”.  
Przykład:  
Kowalski J. (red.), 2013, Rola polityki logistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu, Wrocław.  

 

8. Opis bibliograficzny książki – wymagane elementy:  
 nazwisko autora;  
 inicjał imienia;  
 rok wydania; 
 tytuł dzieła napisany kursywą (wyrazy tytułu w języku angielskim –  za wyjątkiem 

spójników i przyimków, rozpoczyna się wielkimi literami); 
 nazwisko tłumacza (jeśli występuje); 
 numer wydania oznaczony liczbami arabskimi (podaje się, począwszy od drugiego 

wydania); 
 wydawnictwo; 
 miejsce wydania.  



Jeden autor:  
Kowalski J., 2013, Rola polityki logistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczne-
go we Wrocławiu, Wrocław.  
Cytowana jako: [Kowalski 2013, s.16-23].   
Dwóch autorów:  
Kowalski T., Nowak T., 2003, Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa. 
Cytowana jako: [Kowalski, Nowak 2003, s.17, 34, 43].  
Trzech autorów:  
Kowalski T., Nowak T., Pisarek W., 2003, Aspekty zarządzania, PWN, Warszawa.  
Cytowana jako: [Kowalski, Nowak, Pisarek 2003, s.17] lub [Kowalski i in. 2003, s.17].  
Tłumaczenie: 
Kaden R.J., 2008, Badania marketingowe, tłum. G. Łuczkiewicz, PWE, Warszawa.  
Cytowana jako: [Kaden 2008, s.89-90].  
 

9. Opis bibliograficzny pracy zbiorowej (książki pod redakcją) – wymagane elemen-
ty:  
 nazwisko redaktora; 
 inicjał imienia redaktora (red.);  
 rok wydania; 
 tytuł dzieła napisany kursywą (wyrazy tytułu w języku angielskim, za wyjątkiem spój-

ników i przyimków, rozpoczyna się wielkimi literami); 
 nazwisko tłumacza (jeśli występuje);  
 numer wydania (oznaczony liczbami arabskimi; podaje się, począwszy od drugiego 

wydania); 
 wydawnictwo; 
 miejsce wydania.  

Jeden redaktor:  
Kowalski J. (red.), 2013, Rola polityki logistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu, Wrocław.  
Cytowana jako: [Kowalski (red.) 2013, s.43-47, 65].  
Dwóch redaktorów:  
Herzlinger R.E., Nitterhouse D.L.(eds.), 1994, Financial Accounting and Managerial 
Control for Nonprofit Organizations, South-Western Publishing Co., Cincinnati.  
Cytowana jako: [Herzlinger, Nitterhouse (eds.) 1994, p.67].  
Trzech redaktorów:  
Kowalski T., Nowak T., Pisarek W. (red.), 2003, Aspekty zarządzania, PWN, Warszawa.  
Cytowana jako: [Kowalski, Nowak, Pisarek (red.) 2003, s.45] lub: [Kowalski i in. (red.) 
2003, s.45].  
 

10. Opis bibliograficzny rozdziału/artykułu w pracy zbiorowej (książce pod redakcją) – 
wymagane elementy:  
 nazwisko autora; 
 inicjał imienia; 
 rok wydania; 
 tytuł rozdziału/artykułu napisany kursywą (wyrazy tytułu w języku angielskim pisane 

małymi literami); 
 [w:] ; 
 nazwisko redaktora, inicjał imienia (red.); 



 tytuł pracy zbiorowej napisany kursywą (wyrazy tytułu w języku angielskim, za wy-
jątkiem spójników i przyimków, rozpoczyna się wielkimi literami); 

 wydawnictwo; 
 miejsce wydania; 
 strony.  

Jeden autor: 
Kowalski J., 2013, Rola polityki logistycznej, [w:] Nowak T. (red.), Zarządzanie przedsię-
biorstwem, PWE, Warszawa. 
Cytowana jako: [Kowalski 2013, s.34-56].  
Dwóch autorów:  
Kowalski J., Pisarek W., 2013, Aspekty zarządzania, [w:] Nowak T. (red.), Zarządzanie 
przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.  
Cytowana jako: [Kowalski, Pisarek 2013, s. 65-85].  

11. Opisy bibliograficzne publikacji wydanych przez instytucje rządowe, organizacje, 
firmy (brak autora lub redaktora) – wymagane elementy:  
 nazwa instytucji sprawczej (pełna nazwa lub skrót nazwy); 
 rok wydania; 
 tytuł napisany kursywą (wyrazy tytułu w języku angielskim, z wyjątkiem spójników i 

przyimków, rozpoczyna się wielkimi literami); 
 wydawnictwo; 
  miejsce wydania.  

Przykład:   
EEA, 2010, Środowisko Europy 2010 – stan i prognozy. Synteza, Kopenhaga.  
Cytowana jako: [EEA 2010]. 
The World Bank, 2012, Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Develop-
ment, DC, Washington.  
Cytowana jako: [The World Bank 2012].  
The World Economic Forum, 2013, The Green Investment Report, Geneva.  
Cytowana jako: [The World Economic Forum 2013].  
OECD, 2010, Sprawozdanie dotyczące przygotowania Strategii Zielonego Wzrostu,  
(http://www.oecd-ilibrary.org  12.02.2013).   
Cytowana jako: [OECD 2010].  

12. Opisy bibliograficzne artykułów z czasopism – wymagane elementy:  

 nazwisko autora; 
 inicjał imienia; 
 rok wydania; 
 tytuł artykułu napisany kursywą (wyrazy tytułu w języku angielskim, z wyjątkiem 

spójników i przyimków, rozpoczyna się małymi literami); 
 nazwa czasopisma; 
 numer czasopisma; 
 strony.  

Jeden autor:   
Kołodko G., 2010, Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy, Ekonomista, nr 1.  



Cytowana jako: [Kołodko 2010, s.23-30].   
Dwóch autorów:  
Nowak J., Pietrzyk E., 2013, Sukces w zarządzaniu, Prace Naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu, nr 250.   
Cytowana jako: [Nowak, Pietrzyk 2013, s. 150-165. ].   
Trzech autorów:  
Gray R., Owen D., Sopher M.J., 1998, Setting up a control system for your organization, 
Nonprofit World, vol. 16, no. 3.  
Cytowana jako: [Gray, Owen, Sopher 1998] lub [Gray i in. 1998, s. 65-76].  

13. Opisy bibliograficzne źródeł elektronicznych (książek, artykułów z czasopism lub prac 
zbiorowych, raportów) – wymagane elementy: 
 elementy wymienione w punktach 8-12 (w zależności od rodzaju dokumentu); 
  adres w World Wide Web; 
 (data dostępu).  

Przykład:  
Kubiak Z., 2013, Strategia zielonego wzrostu, http://www.oecd-ilibrary.org (12.02.2013).  
Cytowana jako: [Kubiak 2013].   

14. Opisy bibliograficzne aktów prawnych:  
Przykład:  
Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych, Dz.U., nr 14, poz. 114 ze zm.   
Cytowana jako: [Ustawa z 17 grudnia 2004]. 
 

Przypisy u dołu strony 
 

1. Przypisy dzielą się na rzeczowe i bibliograficzne. Przypisy rzeczowe pozwalają na obja-
śnianie, komentowanie i poszerzanie odnośnego tekstu. Przypisy bibliograficzne podają 
bibliograficzny opis źródeł, z których są zaczerpnięte cytaty, dane lub inne informacje 
umieszczone w tekście publikacji. 

2. W sytuacji, gdy stosowany jest system harvardzki, przypisy bibliograficzne umieszczane 
są w tekście, według standardów wskazanych w punktach 1 – 14. 

3. Dopuszcza się także umieszczanie przypisów bibliograficznych u dołu stron. 
4. W sytuacji umieszczenia przypisów bibliograficznych u dołu strony należy w całej pracy 

zachować numerację ciągłą. 
5. Przypisy rzeczowe należy umieszczać u dołu strony, niezależnie od wyboru sposobu cy-

towania. 
6. Jeśli autor, stosujący przypisy u dołu strony, powołuje się na pracę już wcześniej opisy-

waną w przypisie, to jej tytuł należy zastąpić skrótem wyd. cyt. Jeśli w przypisach biblio-
graficznych występuje powołanie co najmniej na dwie prace danego autora, to w celu 
uniknięcia niejasności należy podać początkowe słowa tytułu. 

7. W przypisach u dołu strony obowiązuje kolejność: inicjał imienia, nazwisko, itd. 

Przykład: 

Monografie: 

Kowalski J., Tytuł monografii, Wydawnictwo, Miejsce wydania 2016. 



Kowalski J., Nowak S. (red.), Tytuł monografii, Wydawnictwo, Miejsce wydania 2016. 

Rozdziały w monografii: 

Kowalski J., Tytuł rozdziału [w:] Nowak S. (red.), Tytuł monografii, Wydawnictwo, Miejsce 
wydania 2016, s. 12-19. 

Czasopisma: 

Kowalski J., Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma”, 2016, nr (tom 1) 7, s.12-20. 

Publikacje elektroniczne (e-books, czasopisma internetowe): 

Kowalski J., Tytuł artykułu, Tytuł czasopisma [online] rok, numer, strony, protokół dostępu: 
http://www.ciekawe.strony.pl/[01.03.2014]. 

 

Zasady opisywania tabel 

1. Wszystkie tabele zamieszczone w pracy powinny mieć jednolitą budowę.  
2. Tabele powinny być zamieszczane w tekście jak najbliżej miejsca powołania się na 

nie. 
3. Tabele, wraz z tytułem i źródłem powinny mieścić się w kolumnie tekstowej. 
4. Każda tabela powinna posiadać: 

 jednolitą nazwę i numerację umieszczoną w tym samym miejscu; 
 tytuł tabeli; 
 boczek tabeli; 
 rubryki z danymi; 
 źródło, na podstawie którego opracowano tabelę. 

5. Wymogi edytorskie odnoszące się do tytułu źródła i zawartości tabeli:  
 czcionka 11 Times New Roman; 
 wielkość czcionki: 11 pkt; 
 odstęp między wierszami: 1,00 wiersza. 

 

Zasady opisywania wykresów, rysunków, schematów, map 

1. Ilustracje graficzne powinny być zamieszczane w tekście jak najbliżej miejsca powo-
łania się na nie. 

2. Wykresy, rysunki, schematy, mapy wraz z tytułem i źródłem powinny mieścić się w 
kolumnie tekstowej 

3. Wszystkie wykresy, rysunki, mapy powinny posiadać: 
 tytuł (krótki, zrozumiały i odzwierciedlający treść); 
 obraz graficzny (linie, symbole powinny stanowić centralny element wykresu, po-

winny być wyraźne, komunikatywne i estetyczne); 
 objaśnienia (mogą zostać poddane w postaci legendy lub oddzielnych wyjaśnień 

tekstowych i liczbowych); 
 kolejny numer; 
 źródło, na podstawie którego zostały opracowane; 

6. Wymogi edytorskie odnoszące się do tytułu źródła i tekstu na wykresach, rysunkach, 
schematach, mapach:  



 czcionka 11 Times New Roman; 
 wielkość czcionki: 11 pkt; 
 odstęp między wierszami: 1,0 wiersza. 

   

 


