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Wymogi stawiane pracom dyplomowym  

opracowywanym w Katedrze Informatologii i Bibliologii UŁ 
 

Zgodnie z Regulaminem studiów w Uniwersytecie Łódzkim: „pracą dyplomową jest 

kończąca studia praca magisterska [lub] licencjacka, potwierdzająca zrealizowanie przez 
studenta efektów kształcenia wskazanych na odpowiednim seminarium dyplomowym” 

(Regulamin 2011, Par. 46 a, pkt 1.). 
Praca dyplomowa jest przygotowywana pod kierunkiem promotora, powinna być 

„przedstawiona w formie pisemnej monografii, rozprawy lub eseju; praca licencjacka 

może być przedstawiona także w postaci referatu, projektu lub prezentacji lub innego 
rodzaju opracowania – w takim jednak wypadku student obowiązany jest sporządzić opis 

pracy dyplomowej, zawierający opis konstrukcji tematu (plan pracy), założeń badawczych 
i metodologicznych, głównych elementów treści i bibliografii” (tamże, par. 46 a, pkt 2.). 

Temat wybranej pracy dyplomowej powinien mieścić się w obszarze badań 

bibliologii i/lub informatologii. Tytuł i zakres pracy określa promotor, uwzględniając 
zainteresowania studenta oraz plany naukowe KIiB UŁ. Student może zaproponować 

temat pracy dyplomowej, o jego realizacji decyduje jednak osoba prowadząca seminarium 
licencjackie. Ostatecznego zatwierdzenia tematu pracy dokonuje na wniosek promotora 
Rada Naukowa KIiB. 

Praca, przedstawiona w formie pisemnej, jest oceniana niezależnie przez 
kierującego pracą oraz recenzenta (tamże, par. 49). W KIiB oceniający biorą pod uwagę 

w szczególności jej zgodność z następującymi wymogami: 
 

Wymogi merytoryczne 

1. Treść pracy powinna być zgodna z jej tytułem. 
2. Autor pracy powinien wyraźnie określić przedmiot badań, sformułować problemy, 

wskazać cele badawcze oraz wykorzystać do opracowania odpowiednio dobraną 

i udokumentowaną literaturę. 
3. Student przygotowując pracę powinien stosować odpowiednie do nakreślonych celów 

metody badawcze. Zastosowana metodologia musi być jawnie opisana w treści pracy. 
4. Tekst powinien być spójny, przejrzysty i precyzyjny, pozbawiony błędów logicznych. 
5. Wszelkie odwołania do literatury przedmiotu, niezależnie od ich postaci, bez-

względnie muszą być jawnie opisane, zgodnie z normą (PN-ISO 690:2012) oraz 
prezentacją zamieszczoną na stronie WWW KIiB (Antczak 2016). 

Wymogi formalne 

Przedmiotem oceny pracy jest również jej strona formalna. Promotor i recenzent pracy 
ma prawo obniżyć jej ocenę ze względu na niespełnienie wymogów formalnych. 
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Zasady ogólne 

1. Praca jest oddawana w formie wydruku komputerowego w 3 egzemplarzach, z których 

jeden – przeznaczony do dziekanatu – jest oprawiony (na płasko), wydrukowany 
dwustronnie i zawiera dołączone oświadczenie autora o samodzielności wykonania pracy.  
Pozostałe egzemplarze (dla promotora i recenzenta) powinny być oprawione. 

2. Do egzemplarza pracy dołączona jest jej wersja cyfrowa na płycie CD/DVD. 
3. Objętość pracy licencjackiej powinna wynosić 25-40 stron, natomiast pracy magisterskiej 

70-100 stron. Zwiększenie bądź zmniejszenie objętości pracy musi być konsultowane z 
promotorem. 

4. Praca powinna posiadać następującą kompozycję (elementy wymagane w każdej pracy 

wypisano czcionką pogrubioną): 

o strona tytułowa 

o spis treści 

o wykaz skrótów 
o tekst główny pracy 

▪ wstęp metodologiczny, terminologiczny, analiza literatury 

przedmiotu / stanu badań w poruszanym obszarze 

▪ kolejne rozdziały podzielone na podrozdziały w systemie 

dziesiętnym 

▪ zakończenie 

o bibliografia 

o załączniki 
o indeksy  

o spisy: ilustracji, tabel i wykresów. 

Wymogi językowe 

5. Praca powinna być sformułowana poprawnie pod względem językowym: pozbawiona 
błędów ortograficznych, gramatycznych, stylistycznych i interpunkcyjnych. Należy 

wystrzegać się stosowania zbyt ozdobnego stylu, unikać kolokwializmów. Styl wypo-
wiedzi powinien być bezosobowy (np. przygotowano, opracowano, zaprezentowano,…). 

 

Wymogi redakcyjne 

6. Ustawienia ogólne 

o format papieru: DIN A4 (210x297 mm) 

o marginesy: równe, po 2,5 cm z każdej strony 
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7. Strony tytułowe 

7.1. W KIiB przyjęto jednolity wzorzec strony tytułowej. Na stronie internetowej Katedry 

dostępne są odpowiednie szablony; wybór odpowiedniego szablonu zależy od 

obecności lub braku podtytułu. Szablon należy uzupełnić właściwymi danymi 

wpisując: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł (i ewentualny podtytuł) pracy, rodzaj 

pracy licencjacka/magisterska/zaliczeniowa, tytuł, imię i nazwisko promotora oraz 

rok. Wypełniony dokument należy zapisać w formacie PDF oraz wydrukować 

w 3 egzemplarzach. Plik trzeba przekazać do sekretariatu Katedry a wydruki dołączyć 

do drukowanych egzemplarzy pracy. 

7.2. Strona zatytułowa (s. verso tytułowej) pozostaje pusta (vacat). 

8. Spis treści 

Strona trzecia (i ewentualnie następna) zawiera spis treści. Kolejne pozycje spisu treści 

muszą być przygotowane wg schematu: nr rozdziału/podrozdziału – tytuł – strona. 

Czcionka nie pogrubiona. Numery stron i tekst czcionką 12 pkt. Cyfry oznaczające strony 

wyrównane do prawej – jedności pod jednościami. Obowiązuje dziesiętna numeracja 

rozdziałów i podrozdziałów, zgodna z wzorem: 

Wstęp ……………………………………………………………………….. 5 

Wykaz skrótów ……………………………………………………………... 7 

1.  Tytuł rozdziału 1 …………………………………………………….…... 9 

1.1.  Tytuł podrozdziału poz. 1.………………………………………... 12 

1.1.1.  Tytuł podrozdziału poz. 2.…………………………..…….. 14 

1.1.2.  Tytuł podrozdziału poz. 2……………………..…….…….. 15 

1.2.  Tytuł podrozdziału poz. 1…………………………………..…….. 16 

1.2.1.  Tytuł podrozdziału poz. 2.………….............................…. 18 

1.2.2.  Tytuł podrozdziału poz. 2.……………………………...…. 18 

2.  Tytuł rozdziału 2.……………………………………………………..….. 19 

Bibliografia…………………………………………………...……………… 35 

Załączniki …………………………………………………..………..……...  37 

Indeksy…………………….……………………………………………..….  45 

Spis ilustracji, tabel i wykresów…….………………………………….……  47 
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9. Tekst główny pracy 

o krój czcionki: Times New Roman 

o rozmiar czcionki: 12 pkt. 

o styl czcionki: prosta 

o wcięcie pierwszego wiersza akapitu: 1,5 cm 

o interlinia: 1,5 

o nie należy stosować dodatkowych odstępów lub zwiększonej interlinii 

między akapitami o takim samym stylu 

o stosuje się pojedyncze odstępy międzywyrazowe (spacje) i odstępy między 

kolejnymi akapitami (znaki końca akapitu; „enter”) zwiększone lub 

zmniejszone odstępy międzywierszowe wprowadzane są ustawieniami 

akapitu. 

10. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów 

W tytułach stosujemy pojedynczą interlinię. 

o tytuły rozdziałów (poziom 1.) 

▪ czcionka: Times New Roman, 16 pkt., prosta, pogrubiona. numer 

rozdziału głównego wpisany zwiększoną czcionką o wielkości 48 pkt. 

przy nie zmienionych pozostałych ustawieniach 

▪ rozdziały rozpoczynają się na nowej (nieparzystej) stronie. rozdział 

poprzedzający powinien zostać zakończony podziałem strony 

▪ odstęp przed tytułem: 48 pkt. 

▪ odstęp po tytule: 16 pkt. 

o tytuły podrozdziałów (poziom 2.) 

▪ czcionka: Times New Roman, 14 pkt., prosta, pogrubiona 

▪ odstęp przed tytułem: 18 pkt. 

▪ odstęp po tytule: 6 pkt. 

o tytuły podrozdziałów (poziom 3. i następne) 

▪ czcionka: Times New Roman, 12 pkt., prosta, pogrubiona 

▪ odstęp przed tytułem: 12 pkt. 

▪ odstęp po tytule: 6 pkt. 

11. Cytowania w tekście 

11.1. Zamieszczane w tekście fragmenty będące dosłownymi przytoczeniami innych 

publikacji (cytaty), ujmuje się w cudzysłów. 

11.2. Cytowania dłuższe niż dwa wiersze wyodrębniać należy w postaci bloku 

tekstowego o następujących ustawieniach: 

o rozmiar czcionki: 10 pkt. 

o wcięcie akapitu z lewej i prawej po 1,5 cm bez wcięcia pierwszego wiersza 

o odstęp przed blokiem cytowanego tekstu i po nim: 6 pkt. 

o interlinia: pojedyncza. 
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12. Tabele, ilustracje, rysunki i schematy 

12.1. Wszystkie elementy graficzne powinny być wyrównane do lewego marginesu. Jeżeli 

obiekt jest szczególnie duży (szerokie tabele, duże schematy itp.) można wprowadzić 

zmianę orientacji strony, pamiętając, że w takim wypadku tytuł obiektu i jego górna 

krawędź muszą znajdować się przy wewnętrznym marginesie strony. 

12.2. Tytuły obiektów są umieszczane nad nimi. 

12.3. Tytuł poprzedzony jest sformułowaniem: Ilustracja/Schemat/Tabela/Wykres wraz 

z odpowiednim numerem (można również stosować skróty: Il., Tab.). Numeracja 

obiektów w poszczególnych kategoriach jest ciągła w obrębie całej pracy. 

12.4. Formatowanie tytułu obiektu: czcionka Times New Roman, 10 pkt. Odstęp przed 

tytułem: 12 pkt., po: 0 pkt. 

12.5. Pod obiektem koniecznie należy umieścić opis jego źródła (wraz z ewentualnym 

powołaniem). Formatowanie: czcionka Times New Roman, 8 pkt. Odstęp przed 

opisem źródła: 0 pkt., po: 12 pkt. 

13. Powołania i przypisy 

13.1. Zgodnie z normą PN-ISO 690:2012 Informacja i dokumentacja. Wytyczne 

opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji w KIiB 

przyjęto dla wszystkich prac dyplomowych jako obowiązujący styl harvardzki 

(„nazwa i data”). Zasady opracowania powołań i przypisów (bibliografii) są 

udostępnione na stronie internetowej Katedry (Antczak, M. 2016). 

13.2. Znaki przestankowe (przecinek, kropka, średnik itp.) umieszcza się zawsze za 

nawiasem zamykającym powołanie. 

14. Inne reguły 

14.1. Tytuły publikacji (książek, czasopism, artykułów, filmów, stron WWW itd.) 

zapisujemy w tekście kursywą, bez wydzielania ich cudzysłowem. 

14.2. Wtrącenia obcojęzyczne w tekście zapisujemy kursywą. 

14.3. Definiowane pojęcia (terminy) zapisujemy podstawowym stylem akapitu, 

w cudzysłowie („definiowany termin”). 

14.4. Bibliografię pracy redagujemy czcionką 11 pkt., stosując pojedynczą interlinię. 
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przygotowywanych na Wydziale Filologicznym. 
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