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Warunkiem przystąpienia do egzaminu magisterskiego w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw 

Międzynarodowych KUL jest dopełnienie przez studenta w Dziekanacie Nauk Społecznych KUL 

wszelkich formalności. 

Najpóźniej na tydzień przed egzaminem dyplomowym (po wcześniejszym uzyskaniu 

wszystkich wpisów, zaliczeń ćwiczeń i seminarium oraz ocen z egzaminów za ostatni semestr 

studiów) student zobowiązany jest do dostarczenia do Dziekanatu dokumentów określonych w 

Uchwale Senatu KUL z dn. 6.06.2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania na 

Uniwersytecie (729/III/22). Zgodnie z paragraf 7 ust.1: 

1) pracy dyplomowej w formie elektronicznej, poprzez umieszczenie pracy na osobistym koncie 

studenta na platformie e-KUL; 

2) oświadczenia potwierdzającego samodzielność wykonania pracy i zgodność wersji 

elektronicznej pracy z wersją papierową; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do 

Uchwały; 

3) oświadczeń dotyczących: 

 a) monitorowania kariery zawodowej absolwenta; 

 b) przesyłania informacji promocyjnych za pomocą środków komunikacji 

 c) udzielenia niewyłącznej bezterminowej licencji o charakterze nieodpłatnym na 

udostępnienie pracy dyplomowej w Archiwum Uniwersyteckim KUL. 

4) wniosku o dopuszczenie do egzaminu i wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego 

podpisanego przez kierującego pracą, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Uchwały; 

5) egzemplarza pracy dyplomowej przeznaczonego dla Archiwum Uniwersyteckiego KUL. 

 

2. Złożenie każdego z oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jest dobrowolne. 



 Liczba egzemplarzy pracy dyplomowej i jej forma określone zostały w paragrafie 6: 

1. Pracę dyplomową należy wydrukować w trzech egzemplarzach: 

 1) pierwszy egzemplarz dla kierującego pracą; 

 2) drugi egzemplarz dla recenzenta pracy; 

 3) trzeci egzemplarz, przeznaczony dla Archiwum Uniwersyteckiego KUL, składany jest w 

dziekanacie właściwego wydziału, z zastrzeżeniem formatu wydruku: wydruk dwustronny, 

począwszy od spisu treści, w miękkiej okładce o klejonym grzbiecie. 

 2. W porozumieniu z kierującym pracą lub recenzentem student może przedstawić egzemplarze 

pracy, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, w formie elektronicznej. 

 3. Strona tytułowa pracy dyplomowej musi odpowiadać wzorowi stanowiącemu załącznik nr 8 do 

w/w Uchwały. 

 

I. Wytyczne dotyczące pracy magisterskiej 

 

Celem przygotowywanych przez studentów prac dyplomowych jest wykazanie, że znają  

właściwe dla ich dyscypliny naukowej metody badawcze oraz posiadają umiejętność korzystania ze 

źródeł wiedzy związanej z opracowywanym przez siebie tematem. 

 

Ustalenia generalne  

Praca dyplomowa obowiązująca na studiach drugiego stopnia, które kończą się uzyskaniem 

tytułu magistra, posiada charakter teoretyczny lub teoretyczno-empiryczny. W przypadku 

teoretycznego charakteru pracy magisterskiej, należy starać się, aby przegląd piśmiennictwa był 

krytycznym omówieniem wykorzystanego materiału źródłowego i zawierał przy tym propozycję 

wniosków własnych oraz rozwiązań autora pracy. Zaleca się, aby praca magisterska o charakterze 

teoretyczno-empirycznym obejmowała nie mniej niż 60 stron (łącznie z bibliografią), przy czym 

zasadnicza część pracy (z prezentacją jej wyników) powinna stanowić nie mniej niż połowę liczby 

stron całej pracy, zaś bibliografia powinna obejmować minimum 30 pozycji bibliograficznych, w 

tym, o ile to możliwe, obcojęzyczne. W przypadku prac o charakterze teoretycznym, będących 

zasadniczo przeglądem piśmiennictwa związanego z tematem pracy, bibliografia powinna 

obejmować większą liczbę pozycji zarówno autorów krajowych, jak i zagranicznych. W tym 

przypadku praca również powinna obejmować nie mniej niż 60 stron.  

 

Wymogi techniczne pracy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Senatu KUL z dn. 

6.06.2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania na Uniwersytecie (729/III/22):  

1. Treść pracy powinna być napisana na formacie strony A4, przy użyciu czcionki Times New 



Roman o rozmiarze 12 pkt. bez pogrubienia, z zastosowaniem justowania tekstu. 

2. Marginesy pracy w druku jednostronnym wynoszą: 

 1) górny – 2,0cm; 

 2) dolny – 2,0cm; 

 3) prawy – 2,0cm; 

 4) lewy – 2,5cm. 

3. W przypadku pracy dyplomowej drukowanej dwustronnie stosuje się marginesy określone w 

ust. 1 z zastosowaniem opcji marginesów lustrzanych.  

4. Odstęp pomiędzy tytułem rozdziału a tekstem powinien wynosić 10 pkt. 

5. Pomiędzy wierszami należy stosować interlinię 1,5 wiersza. 

6. Odległość nagłówka i stopki od krawędzi strony powinna wynosić 1,25 cm. 

7. Odstępy między znakami powinny wynosić 0 pkt. 

8. Tytuły części działowych pracy powinny być opracowane odpowiednio: 

 1) rozdziałów - czcionką Times New Roman o rozmiarze 14 pkt. z pogrubieniem; 

2) głównych podrozdziałów – czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 pkt. 

z pogrubieniem; 

3) dalszych podrozdziałów – czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 pkt. bez 

pogrubienia, z zastosowaniem kursywy. 

9. Treść nagłówków powinna być wyrównana do lewego marginesu. 

10. Nie należy stawiać kropek na końcu nagłówków. 

 

Wzór strony tytułowej  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Senatu KUL z dn. 6.06.2013 

r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania na Uniwersytecie (729/III/22). 

 

Dodatkowo ustala się, że przypisy powinny być napisane przy użyciu czcionki Times New 

Roman o rozmiarze 10 pkt. bez pogrubienia, z zastosowaniem justowania tekstu. 

 

Zalecany układ pracy magisterskiej 

—Spis treści 

—Wstęp 

—Przegląd piśmiennictwa 

—Cel, przedmiot, pytania badawcze, metody 

—Omówienie wyników – treść pracy - podsumowania 



—Wnioski i podsumowanie 

—Bibliografia: I. Źródła, II. Literatura 

—Aneks (jeśli praca tego wymaga) 

 

UWAGA! Obowiązek sprawdzenia czy praca magisterska spełnia wszystkie wymogi 

formalne spoczywa na kierującym pracą.  

 

 II.   Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

 

Egzamin dyplomowy odbywa się w obecności przewodniczącego komisji, kierującego pracą i 

recenzenta. Student przedstawia przewodniczącemu komisji cele pracy, zastosowane metody oraz 

główne wnioski. Egzamin obejmuje wiedzę ze specjalności naukowej, której dotyczy praca. 

Egzamin przeprowadza kierujący seminarium magisterskim oraz recenzent.  

Zasady przeprowadzania egzaminu, zgodnie z paragrafem 8 Uchwały Senatu KUL z dn. 

6.06.2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania na Uniwersytecie (729/III/22) określa 

Rada Wydziału Nauk Społecznych KUL: 

1. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych określa właściwa rada 

wydziału, a zatwierdza Senat KUL. Projekt zasad przeprowadzania egzaminów 

dyplomowych przygotowuje komisja powoływana przez dziekana. 

2. Egzamin dyplomowy odbywa się na podstawie tez egzaminacyjnych opracowanych dla 

właściwego kierunku i zatwierdzonych przez radę wydziału. 

3. Egzamin dyplomowy powinien składać się z trzech pytań, pochodzących z tez 

egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 2. Pozostałe pytania powinny dotyczyć tematyki 

pracy dyplomowej. 

Egzamin dyplomowy odbywa się na podstawie tez egzaminacyjnych zamieszczonych w 

załączniku nr 1 niniejszych zasad. 

 

Pozostałe kwestie nie przedstawione w Zasadach dyplomowania magisterium w Instytucie 

Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 

II regulowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Senatu KUL z dn. 6.06.2013 r. w 

sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania na Uniwersytecie (729/III/22), 
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