
Wymogi stawiane pracom dyplomowym 

na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji  

 

 

1. Wymogi regulaminowe dla prac licencjackich i magisterskich 

 

Praca dyplomowa (licencjacka lub magisterska):  

 jest pracą wykonywaną samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem 

promotora,  

 podlega recenzji przez recenzenta wyznaczonego przez Dziekana,  

 jest napisana w języku polskim; w uzasadnionych przypadkach Dziekan może 

wyrazić zgodę na złożenie pracy w innym języku, 

 temat pracy powinien być związany z kierunkiem kształcenia studenta. 

 

 

2. Wymogi merytoryczne dla prac licencjackich i magisterskich 

 

Praca powinna zawierać:  

 wyraźne określenie problemu teoretycznego lub empirycznego,  

 jego pogłębioną analizę,  

 zastosowanie określonej metody badawczej,  

 wykorzystanie odpowiednich narzędzi analitycznych,  

 sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonej analizy,  

 odniesienia do dostępnej literatury przedmiotu.  

Przygotowanie pracy dyplomowej powinno ukształtować umiejętności:  

 samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych w istniejących 

opracowaniach naukowych,  

 diagnozowania i oceny problemu w badanym podmiocie gospodarczym lub 

instytucji,  

 zaprojektowania nowych rozwiązań lub modyfikacji istniejących,  

 stosowania warsztatu badawczego, a w szczególności stosowania metod pracy 

naukowej,  

 identyfikacji i analizowania obserwowanych zjawisk ekonomicznych, 

zwłaszcza tych, z którymi absolwent będzie miał do czynienia w praktyce,  

 dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie tych zjawisk,  

 wyciągania właściwych wniosków,  

 czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej 

w zastosowaniu do praktyki lub do wnioskowania teoretycznego,  

 prowadzenia logicznego toku wywodów,  

 posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem.  
 

 
3. Wymogi redakcyjne 

 

Zalecana objętość pracy licencjackiej wynosi około 60 stron, magisterskiej około 80 

stron.  

 



Układ pracy: 

 karta tytułowa wg wzoru (załącznik nr 1), 

 oświadczenie studenta o samodzielnym przygotowaniu pracy wg wzoru (załącznik 

nr 2), 

 spis treści, 

 wstęp, obejmujący informacje na temat historii i aktualnego stanu badań nad danym 

problemem, objaśniający przesłanki wyboru tematu pracy, określający cel i zakres 

pracy, główną tezę/hipotezę badawczą, wskazujący metody badawcze, a także 

przedstawiający ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy 

oraz o charakterze i rodzaju materiałów źródłowych, 

 tekst główny, prezentujący treść z uwzględnieniem podziału na rozdziały 

i podrozdziały, 

 zakończenie, zawierające syntezę wniosków opartą na udowodnionych 

przesłankach oraz podsumowanie wyników podjętych badań, 

 wykaz wykorzystywanej w pracy literatury, zgodny z wymogami opisu 

bibliograficznego, przedstawiony w alfabetycznej kolejności (dotyczy to również 

źródeł internetowych), 

 wykaz aktów prawnych, rysunków, tablic, map, schematów, załączników itp.  

 

4. Zalecenia edytorskie pracy składanej promotorowi i recenzentowi 

 

Maszynopis pracy licencjackiej lub magisterskiej powinien spełniać następujące 

wymagania: 

 format arkusza papieru:  A4 (drukowana jednostronnie), 

 czcionka:  Times New Roman, 

 wielkość czcionki podstawowej:  12 pt, 

 odstęp między wierszami:  1,5 wiersza, 

 marginesy: 

górny –  2,5 cm 

dolny –  2,5 cm 

lewy  –  3,5 cm 

prawy – 1,5 cm, 

 stosowanie justowania (wyrównanie tekstu do obu marginesów), 

 każdy akapit należy rozpocząć wcięciem, 

 wszystkie strony powinny być ponumerowane, a numer znajduje  się u dołu strony. 

 

 

5. Zalecenia dotyczące dodatkowego egzemplarza pracy składanego do dziekanatu 

w formie papierowej i elektronicznej (egzemplarz do akt) 

1 egzemplarz pracy podpisany przez promotora, w pomniejszonej formie: drukowany 

dwustronnie poziomo (4 strony na jednej kartce A4), praca bez twardej oprawy, zszyta 

lub sklejona z krótszej strony A4, oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy 

zamieszczone po stronie tytułowej; 

płyta CD opisana, przyklejona na końcowej wewnętrznej stronie pracy w kopercie; na 

płycie w sposób trwały (długopisem przeznaczonym do opisywania płyt CD) 

własnoręcznie umieszczone informacje: imię i nazwisko, numer albumu, podpis; 

dołączona do pracy wersja elektroniczna musi być w 100% zgodna z wydrukiem pracy 



przekazanym do Dziekanatu (niezgodności nie będą przyjmowane i kierowane 

do poprawy i ponownego podpisu przez promotora); 

nośnik powinien zawierać dwa pliki:  

- jeden zapisany w formacie edytora MsWord (97-2003) o nazwie wg podanego wzoru: 

nazwisko.imię.stopień i forma kształcenia.kierunek np. kowalski.jan.1s.fir (stopień 

i forma kształcenia to odpowiednio dla studiów stacjonarnych 1s, a dla niestacjonarnych 

1n, skrót kierunku to fir);  

- drugi zapisany w formacie tekstowym jako ‘zwykły tekst’ i nazwany zgodnie 

z NUMEREM ALBUMU studenta (np. 01234.txt);  

 

  



Załącznik nr 1  

 

 

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH 
WYDZIAŁ BIZNESU, FINANSÓW I ADMINISTRACJI 

 

 

KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

 

 

 

 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA 

 

 

TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ 
(w języku polskim) 

TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ 
(w języku angielskim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca dyplomowa  

napisana w Katedrze (podać nazwę) 

pod kierunkiem (podać stopień naukowy imię i nazwisko) 
 

 

 
Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem  

i stwierdzam, że spełnia wymogi stawiane pracom dyplomowym 

 

…………………………………………..  …………………………………… 

                       (data)                                 (podpis promotora pracy dyplomowej) 

 

 

 

RYBNIK (podać rok) 

  



Załącznik nr 2  

 

 

 

 

 

Rybnik, dnia ............................... 

......................................................   

Imię i nazwisko 

Wydział Biznesu, Finansów i Administracji 

Kierunek Finanse i Rachunkowość 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Świadom(a) odpowiedzialności prawnej oświadczam, że złożona praca dyplomowa            

pt.: ................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

została napisana przeze mnie samodzielnie. 

Równocześnie oświadczam, że praca ta nie narusza praw autorskich w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994,  

nr 24, poz. 83 z późn. zmianami) oraz dóbr osobistych chronionych prawem. 

Ponadto praca nie zawiera informacji i danych uzyskanych w sposób nielegalny i nie 

była wcześniej przedmiotem innych procedur związanych z uzyskaniem dyplomów lub tytułów 

zawodowych uczelni wyższej. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz nieodpłatne 

udostępnienie mojej pracy w celu oceny samodzielności jej przygotowania przez system 

elektronicznego porównywania tekstów oraz przechowywania jej w bazie danych tego systemu. 

Oświadczam także, że wersja pracy znajdującą się na przedłożonej przeze mnie płycie 

CD jest zgodna z wydrukiem komputerowym pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................... 

                                                                          podpis 
 

 


