Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Instytucie Nauk Socjologicznych KUL

I. Tematyka seminariów dyplomowych
1. Tematyka prac przygotowywanych na seminarium dyplomowym (magisterskim
i licencjackich) powinna być zgodna z kierunkiem studiów (Socjologia, Praca Socjalna,
Praca Socjalna i Ekonomia Społeczna) oraz ze specjalizacją naukową promotora
potwierdzoną dorobkiem naukowym i dydaktycznym.

II. Ogólnouniwersyteckie wymogi stawiane pracom dyplomowym
1. Praca dyplomowa powinna być przygotowana samodzielnie przez studenta pod opieką
promotora oraz spełniać wymagania formalne i merytoryczne.
2. Pod względem edytorskim praca dyplomowa musi spełniać wymogi określone w
Zarządzeniu Rektora KUL z dnia 10 stycznia 2020r. w sprawie zasad dyplomowania (KUL
- Wydział Nauk Społecznych - Zasady dyplomowania)
3. Pod względem formalnym praca musi spełniać wymogi określone w Uchwale Senatu KUL
z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania na Uniwersytecie

III. Wymogi stawiane pracom dyplomowym przygotowywanym w INS
1. Struktura pracy powinna ściśle nawiązywać do tematu pracy i składać się
z co najmniej trzech rozdziałów, podobnych do siebie pod względem objętości
2. Minimalna objętość pracy licencjackiej to 40 stron tekstu, maksymalna – 80 stron tekstu;
minimalna objętość pracy magisterskiej to 80 stron tekstu, maksymalna – 120 stron tekstu (w
obu przypadkach wliczając w to wyłącznie rozdziały pracy ORAZ wstęp i zakończenie),
3. Praca powinna się składać z części teoretycznej, w której student wykaże się znajomością
literatury oraz części empirycznej, w której dokona rozwiązania postawionego problemu w
oparciu o pierwotne lub wtórne dane empiryczne lub inne źródła,
4. We wstępie pracy autor pracy powinien określić cele i zakres pracy, sformułować problem
badawczy i tezy (hipotezy) pracy, opisać zastosowane metody badawcze, omówić literaturę
przedmiotu i inne materiały źródłowe oraz scharakteryzować układ treści. W przypadku prac
empirycznych opartych na danych pierwotnych konieczne jest sformułowanie hipotez
badawczych kierunkowych, które będą weryfikowane w toku analizy statystycznej. W
przypadku prac magisterskich możliwe jest umieszczenie wszystkich informacji
metodologicznych w specjalnym rozdziale metodologicznym,
5. Zakończenie pracy powinno stanowić podsumowanie całości pracy i zawierać wnioski
uzasadnione merytoryczne, w tym – w przypadku prac empirycznych – podsumowanie
weryfikacji uprzednio sformułowanych hipotez badawczych,
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6. W pracy powinna być wykorzystana aktualna literatura. Minimalna ilość pozycji
książkowych i czasopiśmienniczych w pracach licencjackich to nie mniej niż 20 pozycji, a w
pracach magisterskich 30 pozycji,
7. Źródła internetowe powinny być wiarygodne, odpowiednio dobrane i w racjonalny sposób
wykorzystane. Tzw. netografia nie powinna przekraczać puli 10% pozycji bibliograficznych.
Do netografii nie wlicza się recenzowanych artykułów naukowych opublikowanych w
czasopismach, artykułów umieszczonych w recenzowanych wydawnictwach zbiorowych lub
fragmentów lub całości monografii pobieranych online,
8. W pracy nie mogą być wykorzystywane treści ze stron typu: Bryk, Ściąga, Chomikuj,
Wikipedia itp.
9. Wtórne dane liczbowe pochodzące z innych źródeł niż statystyka publiczna powinny
być wiarygodne i weryfikowane przez promotora,
10. Prace dyplomowe o charakterze empirycznym, które są przygotowywane na podstawie
ilościowych badań własnych studenta, muszą zawierać analizy statystyczne co najmniej
dwuzmiennowe,
11. Kwestionariusze ankiety lub wywiadu przygotowywane przez studentów w ramach prac
dyplomowych muszą zawierać co najmniej 15 pytań + metryczka w przypadku prac
licencjackich oraz co najmniej 20 pytań + metryczka w przypadku prac magisterskich, przy
czym pytania kwestionariuszowe powinny być konstruowane w ten sposób, by osiągać różne
poziomy pomiaru – nominalny, porządkowy, przedziałowy,
12. W analizie danych prowadzonej na potrzeby pracy dyplomowej student powinien
wykorzystać wszystkie pytania kwestionariuszowe,
13. W przypadku prac empirycznych, w ramach których student realizuje ilościowe badania
własne, minimalna wielkość próby wynosi N=50 dla prac licencjackich i N=70 dla prac
magisterskich, chyba że próba jest całkowita,
14. W przypadku prac empirycznych, w ramach których student realizuje jakościowe badania
własne, minimalna wielkość próby dla poszczególnych metod wynosi:
a) 15 indywidualnych wywiadów pogłębionych w przypadku prac licencjackich i 20
indywidualnych wywiadów pogłębionych w przypadku prac magisterskich
b) 3 grupy fokusowe o liczebności minimum 6 osób każda w przypadku prac licencjackich i 6
grup fokusowych o liczebności minimum 6 osób każda w przypadku prac magisterskich
15. Praca dyplomowa powstała na podstawie własnych badań empirycznych studenta musi
zawierać dokładny opis metody doboru próby, a w załączniku narzędzie pomiarowe, np.
kwestionariusz ankiety, scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego, formularz
obserwacji,
16. W przypadku prac dyplomowych przygotowywanych z wykorzystaniem danych
empirycznych zaleca się prezentację danych w formie tabel, a nie wykresów,
17. Praca magisterska nie może stanowić powielenia tytułu i treści pracy licencjackiej.
Na studiach drugiego stopnia dopuszczalne jest przygotowanie pracy magisterskiej
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z obszaru, którego dotyczyła praca licencjacka z istotnym poszerzeniem jej treści,
uwzględniającej aktualny stan wiedzy.
18. W pracach dyplomowych należy stosować przypisy dolne – w systemie kropkowym lub
przecinkowym.

