
UCHWAŁA Nr 1/2003/2004
z dnia 16 października 2003

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać prace magisterskie i licencjackie
na wydziale Finansów i Ubezpieczeń

Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.

Rekomenduje się następujące zasady jakim powinny odpowiadać prace promocyjne,
o których mowa w uchwale:

1. Wymagania ogólne:
Praca magisterska oraz dyplomowa jest pracą:

• wykonywaną samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora,
• jej temat powinien być związany ze specjalnością i kierunkiem kształcenia.

2. Wymagania merytoryczne:
Praca magisterska oraz licencjacka powinna zawierać:

• określenie problemu teoretycznego lub empirycznego i założeń badawczych,
• analizę badanego problemu,
• zastosowanie odpowiednich metod badawczych wraz z uzasadnieniem

przesłanek ich wyboru,
• sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonych badań.

Przygotowanie pracy magisterskiej oraz licencjackiej powmno rozwinąć
umiej ętności:

• posługiwania się wiedzą nabytą w czasie studiów,
• poszukiwania, selekcji i wykorzystywania literatury przedmiotu oraz

materiałów źródłowych,
• analizowania zj awisk gospodarczych,
• stosowania naukowych metod badań,
• wnioskowania,
• precyzyjnego wyrażania myśli.

Ponadto praca magisterska powinna:
• rozwijać umiejętność pogłębionego wykorzystania dorobku doktryny

w danej dyscyplinie oraz dyscyplinach pokrewnych,
• zawierać bardziej rozległe (w stosunku do licencjackiej) studia literaturowe,

w tym z zakresu piśmiennictwa zagranicznego,
• uwzględniać szerszy i bardziej pogłębiony (w stosunku do licencjackiej)

zakres badań.

W przypadku pracy magisterskiej ( a tym bardziej licencjackiej) nie jest
wymagane wnoszenie nowych osiągnięć do dotychczasowego stanu wiedzy, jednakże
wysoko powinny być cenione przez promotora i recenzenta takie walory jak
samodzielność sądów i umiejętność ich argumentowania.

3. Za pracę magisterską może być uznana praca powstała w trakcie pobytu w innej
uczelni - zagranicznej lub krajowej o ile odpowiada wymogom określonym
w uchwale. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan.



4. Wymagania redakcyjne.
Układ pracy:

.' karta tytułowa (standardowe strony w załączeniu - zał.T, zał. 2),
• oświadczenie studenta o samodzielności przygotowania pracy magisterskiej

(na końcu pracy),
• spis treści,
• wstęp (we wstępie należy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać

przesłanki wyboru tematu pracy, określić problematykę, cel i zakres pracy,
sformułować tezę i hipotezy badawcze, wskazać metody badawcze, a także
przedstawić ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów
pracy oraz określić charakter i rodzaje materiałów źródłowych),

• tekst główny, wyrażający treść z uwzględnieniem podziału na rozdziały
i podrozdziały,

• zakończenie ( zawierające syntezę wniosków opartą na udowodnionych
przesłankach i podsumowanie wyników podjętych rozpoznań badawczych),

• wykaz wykorzystanej w pracy literatury, zgodny z wymogami opisu
bibliograficznego - w alfabetycznej kolejności,

• wykaz wykorzystanych aktów prawnych (w uzasadnionych przypadkach),
• wykaz rysunków (schematów, map, itp.),
• wykaz załączników.

5. Zalecenia edytorskie:
maszynopis pracy magisterskiej powinien spełniać następujące wymagania:

• format arkusz A4,
• czcionka: Times New Roman lub podobna
• wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt, .
• odstęp między wierszami : 1,5 wiersza,
• margmesy:

o górny 2,5 cm,
o dolny 2,5 cm,
o lewy 3,5 cm,
o prawy 1,5 cm,

• stosowanie justowania(wyrównanie tekst do obu marginesów),
• uwzględnienie akapitów,
• przestrzeganie obowiązku numeracji ciągłej (paginacji) w całej pracy,
• wykonanie wytłuszczoną czcionką - Times New Roman 12 lub podobną -

tytułów prezentacj i tabelaryczno-graficznych,
• umieszczanie przypisów źródłowych pod prezentacjami tabelaryczno-

graficznymi (czcionką Times New Roman 11 lub podobną),
• dokonanie starannej korekty błędów językowych i maszynowych w tekście

pracy.
6. Zobowiązuje się studenta do złożenia pracy zapisanej w formie elektronicznej

na dysku CD oraz 2 egz. w formie maszynopisu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i będzie stosowana do prac licencjackich
i magisterskich bronionych po dniu 14 lutego 2004
Katowice, 16.10.2003

. Jan Wojtyła
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