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Załącznik do Uchwały nr II/02/17 Rady Wydziału, z dnia 21 lutego 2017

Wymagania dotyczące prac dyplomowych na studiach I stopnia
na kierunku o profilu ogólnoakademickim Pedagogika specjalna

1. Wymagania podstawowe
Praca dyplomowa powinna być przygotowywana przez studenta samodzielnie pod kierunkiem
promotora. Za zgodą dziekana praca może być pracą zespołową, jeżeli możliwe jest wyodrębnienie
samodzielnych wkładów poszczególnych studentów. Jeśli praca dyplomowa jest pracą zespołową
wszyscy współautorzy składają oświadczenie określające ich wkład i udział procentowy w
przygotowaniu tej pracy (§54 ust. 3 i 4 Regulaminu studiów).
Temat pracy musi być związany ze specjalnością i kierunkiem kształcenia studenta, a także z
dorobkiem naukowym promotora.
Praca dyplomowa przed dopuszczeniem do procesu recenzowania podlega ocenie antyplagiatowej
zgodnie z procedurami przyjętymi na uczelni.

2. Cel i koncepcja pracy
Przygotowanie pracy licencjackiej ma na celu weryfikację efektów kształcenia, w obszarze wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych, uzyskanych przez studenta w toku studiów pierwszego
stopnia, w szczególności umiejętności:
−
−
−
−
−
−

samodzielnego studiowania literatury,
posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą w praktyce społecznej lub do wnioskowania
teoretycznego,
identyfikacji i analizowania obserwowanych zjawisk społecznych, zwłaszcza tych, z którymi
absolwent będzie miał do czynienia w praktyce,
diagnozowania i oceny problemów,
uogólniania i wysnuwania wniosków oraz prowadzenia logicznego toku wywodów,
posługiwania się precyzyjnym językiem wypowiedzi.

Praca musi mieć charakter pracy naukowej, w szczególności może być:
−
−
−
−

opracowaniem teoretycznym (np. studium literatury),
projektem działań edukacyjnych, profilaktycznych, korekcyjnych, rozwojowych
poprzedzonych diagnozą,
opisem działań podjętych na podstawie przygotowanego projektu oraz efektów tych działań,
analizą danych empirycznych (ilościowych lub jakościowych).
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3. Wymagania merytoryczne
Praca powinna zawierać:
−
−
−
−

określenie celu i problemu badawczego,
odniesienia do podstawowej literatury przedmiotu (kontekst teoretyczny) 1
opis problemu,
opis sposobu rozwiązania problemu (zastosowane metody, techniki, narzędzia badawcze).

Niezależnie od rodzaju i przyjętej koncepcji praca winna zawierać: bibliografię, wyjaśnienie pojęć i
uzasadnienie ich zastosowania (słowa kluczowe lub koncepcje teoretyczne), jasną oraz zgodną z
przyjętymi założeniami strukturę, przypisy, aneksy (zawierające narzędzia oraz wszelkie dokumenty,
którymi student posługiwał się podczas pisania pracy).

4. Wymagania formalne
−
−
−
−

Praca dyplomowa nie powinna liczyć więcej niż 50 stron, format A4.
Praca powinna być napisana czcionką Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5.
Marginesy: górny/dolny 2,5cm; marginesy lustrzane: wewnętrzny 3,5cm; zewnętrzny 1,5cm.
Pracę należy wydrukować dwustronnie w dwóch egzemplarzach, w tym co najmniej jeden
egzemplarz, przeznaczony do archiwizacji, w miękkiej oprawie.

Ostateczną decyzję o kształcie pracy dyplomowej podejmuje promotor, możliwe są propozycje
wychodzące poza zaproponowane schematy.

Wymagania obowiązują od roku akademickiego 2017/2018.

1

Na poziomie pracy licencjackiej nie jest konieczne podejmowanie krytycznej analizy przedstawianych teorii
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