
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Organizacyjno-Prawny
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
tel. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, e-mail: dop@kul.pl

Znak: ROP-0101-12/10           Lublin, 15 lutego 2010 r.

Zarządzenie
Prorektora ds. dydaktyki i wychowania 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 15 lutego 2010 r.

w sprawie zasad składania w formie elektronicznej 
egzemplarza pracy dyplomowej 

Na  podstawie  §  30  ust.  1  Statutu  KUL,  w  związku  z  §  10  ust.2  Rozporządzenia 
Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  2  listopada  2006  r.  w  sprawie 
dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz.1634 z późn. zm), zarządza się, co 
następuje:

§ 1
1. Wprowadza się obowiązek składania pracy dyplomowej w formie elektronicznej.  

2. Instrukcję  przygotowania  i  sposób  złożenia  pracy  dyplomowej  w  formie 
elektronicznej określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Wraz  z  pracą  dyplomową  student  składa  oświadczenie  potwierdzające 
samodzielność wykonania pracy i zgodność wersji elektronicznej pracy  z wersją 
papierową.  Formularz  oświadczenia  określa  załącznik  nr  2  do  niniejszego 
zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PROREKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II
/-/ prof. dr hab. Józef Fert

mailto:dop@kul.lublin.pl


Załącznik nr 1

Instrukcja przygotowania i sposób złożenia pracy dyplomowej w formie elektronicznej

1. Elektroniczną wersję pracy dyplomowej przygotowuje autor pracy dyplomowej.

2. Praca dyplomowa w wersji elektronicznej ma postać pliku źródłowego (np.: .doc, .odt, 
.tex) i pliku PDF, sporządzonego na podstawie oryginalnego pliku przygotowanego przez 
autora pracy w edytorze tekstu, z elementami sporządzonymi w innych programach 
(graficznych, statystycznych, itp.).

3. Plik źródłowy, przed przekształceniem go do formatu PDF, powinien zawierać wszystkie 
elementy pracy (tekst, tabele, wykresy, rysunki, dokumentację fotograficzną itp.), aby 
ostateczny plik PDF był w pełni zgodny (dokładnie odzwierciedla pierwotny dokument w 
zakresie formatowania i układu akapitów, grafik i innych elementów) z drukowanymi 
egzemplarzami pracy dyplomowej, składanymi w dziekanacie.

4. Nazwa  pliku   źródłowego  i   pliku  PDF  -  elektronicznej  wersji  pracy  dyplomowej  - 
zawierać ma: kod kierunku_nr albumu_ rok złożenia pracy, np.: 45_111111_2010. 
Nazwa dostępna jest na e-KUL w menu [WEB S4A] -> [Student] w części informującej 
o temacie pracy dyplomowej. 

5. Plik źródłowy i plik PDF zawierający ostateczną i kompletną wersję pracy dyplomowej 
należy  przenieść  na  czystą  płytę  CD/DVD w zapisie  jednosesyjnej  płyty  zamkniętej 
(niemożliwe dodawanie plików po zapisie), w następujący sposób:

1) należy utworzyć folder zawierający w nazwie: kod kierunku_nr albumu_ rok 
złożenia pracy, np.: 45_111111_2010. Nazwa dostępna jest na e-KUL w menu 
[WEB S4A] -> [Student] w części informującej o temacie pracy dyplomowej.

2) w tym folderze należy utworzyć 3 podfoldery o nazwach PDF, ZRODLA, 
ZALACZNIKI, 

3) w folderze o nazwie PDF należy zapisać plik pdf z elektroniczną wersją pracy 
dyplomowej o nazwie zgodnej z nazwą folderu z punktu 1) np.: 
45_111111_2010.pdf oraz  dwa pliki tekstowe: jeden plik o nazwie HASLA.txt, 
zawierający słowa kluczowe, rozdzielone średnikiem (minimum 4 słowa kluczowe, 
maximum 8 słów kluczowych), które są hasłami ogólnymi wynikającymi z tematu 
pracy, a w szczególności ze słów użytych w tytule pracy; drugi plik o nazwie 
STRESZCZENIE.TXT, zawierający streszczenie pracy (200 - 400 słów) .

4) w folderze o nazwie ZRODLA należy zapisać pliki źródłowe elektronicznej wersji 
pracy dyplomowej oraz plik OPIS.TXT; 

5) w folderze o nazwie ZALACZNIKI należy, o ile taka sytuacja ma miejsce, zapisać 
dodatkowe pliki stanowiące załączniki do pracy dyplomowej np. oprogramowanie, 
dane czy pliki audio lub wideo oraz plik OPIS.TXT.

Nazwy plików w katalogach ZRODLA i  ZALACZNIKI mogą zawierać wyłącznie znaki 
alfabetu łacińskiego (bez znaków diakrytycznych).  Pliki OPIS.TXT mają zawierać listę 
plików, znajdujących się w danym katalogu wraz z nazwami programów służących do 
ich edycji lub wykorzystania oraz, o ile jest to uzasadnione opisem ich wzajemnych 
powiązań. Pliki tekstowe należy zapisać z kodowaniem znaków UTF-8. 



6. Płyta  CD/DVD  ma  być  opisana  w  sposób  trwały  pisakiem  wodoodpornym  do 
powierzchni gładkich, a opis powinien zawierać: skrót nazwy Wydziału i Instytutu, nr 
albumu,nazwisko i imię autora, oznaczenie mgr dla pracy magisterskiej lub lic dla pracy 
licencjackiej. 

7. Opisaną i podpisaną płytę CD/DVD należy umieścić w papierowej kopercie do płyt CD/
DVD z okienkiem, w sposób umożliwiający odczytanie opisu na płycie. 

8. Pracę  dyplomową  na  płycie  CD/DVD  należy  złożyć  w  dziekanacie  wraz  z  trzema 
drukowanymi  egzemplarzami  pracy  (sklejone  lub  zszyte  oraz  obłożone  w  miękkie 
papierowe okładki,  w tym egzemplarz  archiwalny wydrukowany dwustronnie)  oraz  z 
pisemnym oświadczeniem potwierdzającym samodzielność wykonania pracy i zgodność 
wersji elektronicznej pracy dyplomowej z wersją papierową. 



Załącznik nr 2
Formularz oświadczenia do składanej pracy dyplomowej

Imię i Nazwisko

Nr albumu

Nazwa Wydziału

Nazwa kierunku

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja, niżej podpisany oświadczam, że praca zatytułowana …............................... 

jest wynikiem mojej działalności twórczej i powstała bez niedozwolonego udziału osób 

trzecich.  Oświadczam  ponadto,  że  wszystkie  wykorzystane  przeze  mnie  materiały 

źródłowe i opracowania zostały w niej wymienione, a napisana przeze mnie praca nie 

narusza praw autorskich osób trzecich.

Oświadczam, że praca dyplomowa złożona w formie elektronicznej   na płycie 

CD/DVD jest  w  pełni  zgodna  z  wersją  drukowaną.  Zgodność  tę  poświadczam 

własnoręcznym podpisem.

.....................................................................................
podpis osoby składającej oświadczenie

Lublin, dnia .................................................

http://biologia.amu.edu.pl/oswiadczenie.rtf
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