Wytyczne dotyczące pisania prac dyplomowych
obowiązujące na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM
Ogólne wymogi stawiane pracom licencjackim i magisterskim:
⇒ Prace dyplomowe – licencjackie – mogą być pracami przeglądowymi (opartymi na
przeglądzie piśmiennictwa), kazuistycznymi (studium przypadku) i badawczymi; natomiast
prace
dyplomowe
magisterskie
–
głównie
badawczymi
i kazuistycznymi. Prace mają wykazywać znajomość metod badawczych
i umiejętność korzystania ze źródeł wiedzy na dany temat.
⇒ Zalecana objętość prac:
• praca licencjacka
- do 50 stron wraz z aneksami (wyjątek stanowi
praca kazuistyczna)
• praca magisterska - do 70 stron wraz z aneksami (wyjątek stanowi
praca kazuistyczna)
⇒ Prace powinny mieć jasną konstrukcję, zwłaszcza zachowanie odpowiednich proporcji
między poszczególnymi rozdziałami. Szczególnie ważne jest precyzyjne sformułowanie
tytułu, wyraźne określenie celu pracy, przedstawienie zastosowanej metody (technik
badawczych) oraz ścisłe odniesienie wniosków pracy do założonych celów.
⇒ Zalecana liczba pozycji piśmiennictwa:
• praca licencjacka
• praca magisterska

- co najmniej 20 pozycji
– co najmniej 30 pozycji

Uwaga! Wszelkie cytowane akapity wymagają podania piśmiennictwa. Każde cytowanie
powyżej 200 kolejnych słów oraz łącznie powyżej 400 słów w całej pracy wymaga zgody
autora/wydawcy.
⇒ Student przygotowuje 3 oprawione w sposób trwały egzemplarze pracy dyplomowej. W
Dziekanacie składa dokumenty potrzebne do obrony wg wykazu ze strony internetowej
http://www.wnz.cm-uj.krakow.pl. Student otrzymuje z Dziekanatu 2 „karty oceny pracy
dyplomowej” (1 dla promotora i 1 dla recenzenta). Następnie student przekazuje je
promotorowi i recenzentowi po jednym komplecie (praca+karta oceny).
⇒ Recenzentów prac dyplomowych wyznacza Dziekan z utworzonej listy recenzentów.
⇒ Do pracy student dołącza własnoręcznie napisane oświadczenie o treści:
Kraków, data
Oświadczenie
Oświadczam, że przedstawiona praca dyplomowa (licencjacka/magisterska) została przygotowana
i wykonana samodzielnie.
podpis

Obowiązujący układ i adiustacja pracy dyplomowej
na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM
UWAGA: Tytuł, ewentualnie podtytuł, pracy powinien możliwie precyzyjnie odzwierciedlać jej
temat i zakres (max. 12 wyrazów).
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UKŁAD STRON I FORMAT TEKSTU
Układ strony
Marginesy: - lewy 3.5 cm
- prawy 2.0 cm
- górny/dolny: 2,5 cm
Czcionka
Wielkość:

tytuły rozdziałów
– 16 pkt.
tytuły podrozdziałów – 14 pkt.
tekst
– 12 pkt.
numer strony
- 11 pkt.

Typ: Times New Roman

Format tekstu:
- wyjustowana
Wyrównanie: treść
spis treści
- do lewej
Odstęp między liniami teksu – dwie linie
Numeracja stron: dół strony, na środku
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W przypadku pracy badawczej i poglądowej układ pracy powinien spełniać następujące
wymogi:

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 i angielskie, słowa kluczowe.
2. Wstęp – cel pracy
3. Materiał – Metody
4. Wyniki
5. Dyskusja
6. Wnioski i postulaty
7. Piśmiennictwo
8. Tabele, wykresy i ryciny
9. Aneks (formularze, ankiety, wydruki analiz)
STRESZCZENIE (+tłumaczenie w języku angielskim)
Krótkie (optymalnie 150 wyrazów), zawierające najistotniejsze elementy pracy: tytuł, cel,
informację o stosowanej metodzie, istotne wyniki, wnioski. Po streszczeniu powinny być podane
słowa kluczowe (do 5 słów).
WSTĘP (objętość: 10 – 20 str.)
Wstęp obejmuje wyjaśnienie tytułu, przedstawienie aktualnego stanu wiedzy, np. epidemiologia,
patogeneza, schorzenia, leczenie, wyniki, powikłania, metody i krótkie uzasadnienie podjęcia
tematu.
CEL BADAŃ
Cel badań odpowiada na pytanie: dlaczego dokonano takiego wyboru tematu. Ta część obejmuje
także postawienie hipotez badawczych.
Obowiązkowy zwrot: „Celem pracy jest ...”.
METODYKA i MATERIAŁ
Metodyka zawiera opis zastosowanych metod badawczych, dokumentacji, sposób opracowania
wyników (np.: statystyka). Materiał obejmuje charakterystykę grup/y badanych/ej, opis
przypadków, kryteria włączenia i wyłączenia, miejsce i czas wykonania badania.
WYNIKI BADAŃ – szczegóły, tabele, wykresy, ryciny
W tej części przedstawiane są wyniki badań.
Tabele, wykresy, ryciny
Tabele, wykresy, ryciny są numerowane kolejno według rozmieszczenia w tekście. Numeracja
tabel, wykresów, rycin prowadzona jest dla każdego rodzaju osobno. Opisy tabel umieszcza się nad
tabelą z numeracją rzymską. Wykresy i ryciny podpisuje się poniżej obiektu, numerując je kolejno
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cyframi arabskimi. Podpisy muszą wyjaśniać ich zawartość, a w przypadku materiałów wziętych z
innych opracowań muszą zawierać dokładną informację o źródle. Na końcu pracy dyplomowej
należy podać spis kolejno tabel, wykresów i rycin.
DYSKUSJA (3 – 10 stron)
Dyskusja obejmuje interpretację wyników własnych badań w konfrontacji z badaniami innych
autorów.
WNIOSKI KOŃCOWE (do 6 wniosków)
Wnioski muszą korespondować z założonymi celami i hipotezami pracy oraz opierać się na
wynikach własnych badań.
CYTOWANIA W TEKŚCIE
Cytowaną pozycję należy podać w tekście w nawiasie prostym [ ]. Podaje się: numer, pod którym
dana
pozycja
figuruje
w
spisie
piśmiennictwa,
pozycje
są
umieszczane
w kolejności ich cytowania w tekście pracy.
PRZYPISY
Mogą to być wyjaśnienia, cytaty, dygresje, które autor chce dodać, nie zaburzając zasadniczego
tekstu pracy. Należy unikać przypisów dygresyjnych, nie mających charakteru źródłowego. W
uzasadnionych przypadkach, należy w tekście umieścić gwiazdkę (*), lub kolejno dwie (**), trzy
(***), a przypisy należy umieścić z gwiazdką na dole strony. Pierwszy przypis na danej stronie ma
zawsze jedną gwiazdkę.
SPIS PIŚMIENNICTWA
Jest to spis wykorzystanych źródeł i opracowań, do których autor pracy odwołuje się
w tekście pracy (minimum 20 poz. bibliograficznych w pracy licencjackiej; co najmniej 30 poz. w
pracy magisterskiej). W przypadku prac oryginalnych liczba poz. piśmiennictwa, ściśle uzależniona
od tematu pracy, może odbiegać od tego zalecenia. Należy zachować numerację. Co najmniej 75%
cytowanego piśmiennictwa powinny stanowić artykuły naukowe, książki i podręczniki – najwyżej
25%.
Układ spisu:
Obowiązuje układ wg kolejności cytowania w tekście pracy.
Opis pozycji w spisie:
W przypadku wydawnictw zwartych należy podąć nazwisko oraz inicjał (inicjały) imienia autora
lub autorów, tytuł, kolejność wydania, miejsce wydania, nazwę wydawcy i rok wydania.
Przy opisie artykułów z czasopism należy podać nazwisko i inicjał imienia autora (autorów), tytuł
artykułu, tytuł czasopisma, rok, wolumen oraz strony na których został umieszczony artykuł.
Stosuje się skróty tytułów czasopism wg stylu piśmiennictwa Index Medicus.
Przykłady opisów tradycyjnych
Opis książki:
• Przykład jednego autora: Maćkiewicz J.: Jak pisać teksty naukowe. Wyd. II poszerz.
Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 1996.
• Przykład dwóch autorów: Gambarelli G., Łucki Z.: Jak przygotować pracę dyplomową lub
doktorską? Wyd. III. Kraków: Universitas, 1998.
• Przykład pracy zbiorowej: Jopkiewicz A. [red.]: Auksologia a promocja zdrowia. Kielce:
Kieleckie Towarzystwo naukowe, 1997.
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Przy opisie książki podaje się wszystkich autorów lub redaktorów.
Rozdział w książce
•

•

Przykład jednego autora: Booth A.: Systematyczny przegląd badań naukowych. W:
Informacja naukowa w zdrowiu publicznym, red. Franaszek P., Kraków: Wydawnictwo UJ;
2001, str. 25-44.
Przykład kilku autorów rozdziału: Kruk-Jeromin J., Antoszewski B., Malinowski A.: Plan
badania antropometrycznego osób z zespołem dezaprobaty płci. W: Auksologia a promocja
zdrowia, red. Jopkiewicz A. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe; 1997, str. 85-88.

Opis artykułu:
•
•

Baranowski R.: Bezdech senny – niedoceniany problem w praktyce kardiologa. Kardiol.
Pol. 2007; 65: 1329-1330.
Tarchalska-Kryńska B., Zawisza E.: Cytologic evaluation of the nasal muc osa In perennial
non-allergic rhinitis. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol 1998; 4: 76-80.

Opis dokumentu elektronicznego
Przy opisie dokumentów elektronicznych należy zachować te same reguły opisu, co przy
dokumentach drukowanych, ale po autorze/tytule należy dodać skrót [Data cytowania] oraz na
końcu opisu dodać adres elektroniczny dokumentu.
• Guidelines for reviewing health information (2003). [Data cytowania 14.01.2004].
Dostępny po adresem www.hiquality.org.uk/guidelines.htm.
• Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis 1995 Jan-Mar;
1(1). [Data cytowania 25.12.2007].Dostępny po adresem
www/cdc/gov/ncidoc/EID/eid.htm.
• Transliteracja i transkrypcja słowiańskich alfabetów cyrylickich. Warszawa:Wydaw.
Naukowe PWN [13.04.2007]. [Data cytowania 13.04.2007]. Dostępny pod adresem
www.so.pwn.pl/zasady.php?id=629693.

Przykłady opisów w standardzie międzynarodowym
Wersja międzynarodowa wg Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical
Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication. Updated February 2006, International
Committee of Medical Journal
Artykuł w czasopiśmie
Konieczna A, Demidaś A, Kochański JW, Fortuna M. Wpływ aktywności fizycznej na gestość
mineralną kości (BMD) studentek AWF we Wrocławiu w wieku 20-29 lat.
Fizjoterapia 2005; 13,4,39-47.
Książka
Lorenc RS, Olszyński WP. Osteoporoza. Poradnik dla lekarzy. wyd. II. Warszawa: Biuro Gamma,
2006.
Rozdział w książce
Phillips SJ, Whisnant JR. Hypertension and stroke. W: Laragh JH, Brenner BM, editors.
Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. II wyd. Nowy Jork: Raven Press;
1995. str. 465-78.
Książka redagowana
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Norman IJ, Redfern SJ, redd. Mental Health Care for Elderly People. Nowy Jork: Churchill
Livingstone; 1996.
Książka wydana przez organizację
Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Waszyngton: The
Institute; 1992.
Monografia z określonym(i) autorem(ami)
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. II wyd. Albany (NY): Delmar
Publishers; 1996.
Artykuł bez autora
Cancer in South Africa [tekst redakcyjny]. S Afr Med J 1994:84:15.
Materiały kongresowe
Kimura J, Shibasaki H, redd. Recent advances in clinical neurophysiology. Materiały z X
Międzynarodowego Kongresu EMG i Neurofizjologii Klinicznej; 1995.10.15-19; Kyoto, Japonia.
Amsterdam: Elsevier; 1996.
Referat
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical
informatics. W: Lun KG, Oegoulet P, Piemme TE, Rienhoff 0, redd. MEDINFO 92. Materiały z
VII Światowego Kongresu nt. Informatyki Medycznej; 1992.09.6-10; Genewa, Switzerland.
Artykuł opublikowany wyłącznie elektroniczne
Drayer DE, Koffler D. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [periodyk
online] 1995 Jan-Mar [cytowany 1996.06.05];1(1):[24 ekrany]. Dostępny pod adresem
URL:http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm

ANEKSY
W pracy należy umieścić kartkę z tytułem wspólnym „Aneksy”, a na następnej stronie należy
umieścić spis tytułów poszczególnych aneksów (zgodnym ze spisem treści).
Każdy aneks musi mieć kolejną numerację i zamieszczony tytuł (u góry strony). Tam gdzie ma to
zastosowanie, wskazane jest podanie miejsca przechowywania oryginału dokumentu.
W aneksach można zamieścić m.in.:
• kserokopie dokumentów z podaniem danych bibliograficznych źródła
• fotografie z podaniem danych bibliograficznych źródła lub daty i danych
o wykonawcy
• kwestionariusze ankiet (wzór)
• kalendarium
• obszerne zestawienia lub wykresy statystyczne, do których odwołujemy się w całej pracy
• inne materiały (np. opracowania lub źródła przyczynkowe)
• wydruk źródłowej bazy danych (opis dokumentów oraz układ spisu należy uzgodnić z
opiekunem pracy) ze specjalnym wstępem metodycznym ok. 2 ss. oraz indeksami). Należy
podać cytowania bibliograficzne i sygnatury egzemplarzy, ze wskazaniem
biblioteki/właściciela (dyskietkę/CD-ROM z zapisem cyfrowym bazy należy umieścić w
kieszonce na końcu pracy magisterskiej)
• numery pozycji w bazie muszą być cytowane w tekście pracy magisterskiej w celu
umożliwienia identyfikacji wydań
Musi być zachowana korespondencja między tekstem a aneksami. W tekście przytaczamy
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w nawiasie kwadratowym odsyłacz do aneksu, np. [Aneks 3, poz. 4].

Instrukcja pisania pracy dyplomowej
w formie studium klinicznego (kazuistyka)
(dotyczy tylko przypadku osobiście znanego)
TYTUŁ
optymalnie 12 wyrazów
STRESZCZENIE
optymalnie 100-150 wyrazów
SŁOWA KLUCZOWE
optymalnie do 5 słów
PODZIAŁ TREŚCI
⇒ Wstęp obejmujący zakres wiedzy związany z prezentowanym zagadnieniem/przypadkiem
w oparciu o dostępną literaturę z wykorzystaniem EBP (Evidence Based
Practice)(optymalna objętość tej części pracy 2 – 3 strony).
⇒ Sformułowanie celu pracy (odpowiadającego na pytanie dlaczego taki wybór przypadku).
⇒ Opis przypadku – istnieje możliwość dołączania wykazu wyników, obrazów badań, jeśli
wnoszą istotną informację. Ewentualne zdjęcia pacjenta muszą uniemożliwiać rozpoznanie
osoby (w sytuacji zamieszczania zdjęć pacjenta konieczne jest uzyskanie zgody pacjenta na
zamieszczenie zdjęć w pracy).
Optymalna objętość opisu: 2 – 3 strony, łącznie ze zdjęciami, wynikami i obrazami.
⇒ Zdefiniowanie i określenie hierarchii problemów zdrowotnych/pielęgnacyjnych pacjenta w
punktach. Wybranie i omówienie jednego z nich (optymalnie 1 – 2 strony).
⇒ Omówienie/dyskusja zawierające przedyskutowanie (porównanie) prezentowanego
przypadku z danymi z piśmiennictwa ze zwróceniem uwagi na:
1. typowość (potwierdzają dane z piśmiennictwa) - bądź:
2. nietypowość obrazu/przebiegu lub też wyróżnionych cech/etapów leczenia czy opieki
(oryginalna obserwacja).
3. ewentualnie wskazanie obszaru dotychczasowego braku wiedzy bądź nowości
wniesionej przez prezentowany opis (optymalna objętość omówienia 2 – 3 strony).
⇒ Piśmiennictwo 20–30 pozycji współczesnych w tym max. 4 pozycje podręcznikowe,
przygotowane zgodnie z przyjętymi zasadami (str. 4 – 5).

Uwaga! Wszelkie cytowane akapity wymagają podania piśmiennictwa. Każde cytowanie powyżej
200 kolejnych słów oraz łącznie powyżej 400 słów w całej pracy wymaga zgody autora/wydawcy.
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