
Załącznik  nr 2 

 

Dotyczy pisania pracy dyplomowej w formie pracy przeglądowej 

 

Praca przeglądowa skupiają się na omówieniu i prezentacji obecnego stanu 

wiedzy w odniesieniu do problemu, który jest poruszany przez dyplomanta. 

Praca taka w swojej strukturze powinna zawierać następujące części: 

 

1. - Spis treści 

2. - Streszczenie 

3. - Wykaz skrótów (nieobligatoryjnie) 

4. - Wstęp, w ramach którego wyraźnie sprecyzowany jest cel pracy 

5. - Kolejne rozdziały  

6. - Piśmiennictwo 

 

1.  Spis treści -  Obowiązuje numeracja rozdziałów i podrozdziałów oraz stron 

cyframi arabskimi, np. 

1. 

1.1. 

1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

2. Streszczenie - krótkie (maksymalnie do 300 słów), zawierające najistotniejsze 

elementy pracy: jej cel oraz najważniejsze informacje przekazane w pracy.  

3. Wykaz skrótów  - jest częścią nieobligatoryjną, wprowadzaną do prac, w 

których stosuje się dużą liczbę skrótów. Jeżeli skrót został wprowadzony, 

należy konsekwentnie stosować taki zapis w całej pracy.  

Jeśli w pracy nie ma Wykazu skrótów, wówczas przy pierwszym użyciu w 

tekście słowa/nazwy należy w nawiasie wprowadzić jego skrót, a potem 

konsekwentnie ten skrót stosować.    

4. Wstęp -  wprowadza w zagadnienie stanowiące przedmiot pracy, nakreśla tło 

poruszanej problematyki, zawiera jasno zdefiniowany problem, sformułowany 

cel.  

5. Rozdziały - można dzielić na podrozdziały, co pozwala na omawianie 

zagadnień w ich cząstkowym ujęciu. Numerację rozdziałów i podrozdziałów 

należy prowadzić cyframi arabskimi, w następujący sposób: 

1. Hodowle komórek in vitro 

1.1. Klasyfikacja hodowli komórkowych 

1.2. Rodzaje pożywek 

1.2.1. Pożywki z surowicą 



1.2.2. Pożywki bez surowicy 

6. Piśmiennictwo - Jest to spis wykorzystanych źródeł i opracowań, do których 

autor pracy odwołuje sie w tekście pracy. Stosuje się skróty tytułów czasopism, 

dostępne pod adresem: http://library.caltech.edu/reference/abbreviations/ 

 

 

 

Dotyczy pisania pracy dyplomowej w formie pracy badawczej 
 

Spis treści - Obowiązuje numeracja rozdziałów i podrozdziałów oraz stron 

cyframi arabskimi, np: 

1. 

1.1. 

1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

Spis treści powinien zawierać następujące punkty: 

1. Streszczenie polskie 

2. Wykaz skrótów (nieobligatoryjnie)  

3. Wstęp 

4. Cel pracy 

5. Materiał i Metody 

6. Wyniki 

7. Dyskusja (dozwolona forma łączna - Wyniki i dyskusja) 

8. Wnioski 

9. Piśmiennictwo 

  

STRESZCZENIE - Krótkie (optymalnie do 300 słów), zawierające najistotniejsze 

elementy pracy: jej cel, informacje o stosowanej metodzie, istotne wyniki, 

wnioski.  

WSTĘP - Obejmuje przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej tematu pracy. 

Przygotowywany jest na podstawie dostępnej w bazach danych literatury 

(publikacje naukowe, podręczniki). Zaleca się korzystanie z jak najnowszych 

pozycji literaturowych. Jest wprowadzeniem do tematu i ma wynikac z niego cel 

pracy.. 

CEL -  Celem pracy powinno być coś naukowego (analiza, synteza, krytyczny 

przegląd metod, badanie, opracowanie projektu technologicznego, etc.) Celów 

może być kilka. Należy jasno napisać: "Celem pracy jest..." albo "Celami pracy 

są: ...".  Ta cześć obejmuje także postawienie hipotez badawczych. 

http://library.caltech.edu/reference/abbreviations/


MATERIAŁ i METODY - Opis zastosowanych metod badawczych, dokumentacji 

oraz sposób opracowania wyników (statystyka). 

WYNIKI – w tej części przedstawiane są uzyskane w toku realizacji pracy 

eksperymentalnej wyniki badań. Rozdział zawiera tabele, wykresy, ryciny. 

DYSKUSJA -  Dyskusja obejmuje interpretacje wyników własnych badan w 

konfrontacji z badaniami innych autorów. Nie jest powtórzeniem rezultatów 

WNIOSKI KOŃCOWE - Wnioski muszą korespondować z założonymi celami i 

hipotezami pracy oraz opierać sie na wynikach własnych badan. 

PIŚMIENNICTWO - Jest to spis wykorzystanych źródeł i opracowań, do których 

autor pracy odwołuje sie w tekście pracy. Stosuje sie skróty tytułów czasopism, 

dostępne pod adresem: http://library.caltech.edu/reference/abbreviations/ 
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