UCHWAŁA NR t6l2017 12018
RADY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIwERSyTE Tu szczucrŃsrrn co
z dnia6 października 2017 r.
w sprawie formalnych i merytorycznych kryteriów pisania pracy dyplomowej
(licencjackiej i

magisterskiej)

,l

i § 72 ust. 2 Regulaminu sfudiów na Uniwersytecie
Szczecińskim, stanowiącego załącznik do uchwĄ nr 19l20I5 Senatu Uniwersytetu
Szczecińskiego z dnia ż6 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu sfudiów
na Uniwersytecie Szczecińskim, Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Na podstawie § 53 ust. 2

Szczecińskiego stanowi, co następuj

e:

§ 1.1. Praca dyplomowa zawiera następujące elementy składowe: stronę tytułową,

oświadczenia autora pracy dyplomowej, spis treści,wstęp, częśćmerytoryczną, zakończenie
oraz uporządkowane Wkazry wykorzystan y ch źródeł.
2.Praca dyplomowamoże zawierać także inne elementy składowe, w szczególności
takie jak: Wkaz stosowanych skrótów (o ile nie są powszechnie znane), aneksy, zestawienia
tabel, rysunków, map i wykresów.
3. Strona tytułowa pracy dyplombwej zawiera nazvvę uczelni, nazwę wydziału oraz
kieruŃu studiów, oznaczenie rodzaju" pracy, a także imię i nazwisko ora^z numer albumu
autora pracy, tytuł pracy, imię i nazwisko, Ęrtuł lub stopień naukowy promotorą hasło
identyfikujące pracę, miejsce i rok ńożenia pracy. Na stronie tytułowej promotor potwierdza
przyjęcie pracy dyplomowej.
4. Oświadczenia autora pracy dyplomowej obejmują opatrzone daĄ podpisem
oświadczenie dotyczące samodzielności napisania pracy i identyczności treści przekazywanej
na noŚniku elektronicznym z jej wersją drukowaną oraz oświadczenie o zgodzie lub braku
zgody na udostępnianie pracy dyplomowej.
5. Oświadczenieo samodzielności napisania pracy dyplomowej zańeta: imię
i nazwisko, numer albumu, nazwę wydziału i kierunku studiów, określenie formy i profilu
kształcenia oraz formy sfudiów, a także deklarację, że: praca została napisana samodzielnie,
nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego |994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z2017 r. poz. 880 z póżn. zm.), nie zawiera danych
i informacji, które zostały uzyskane w sposób niedozwolony, nie była podstawą nadania
tytułu zawodowego autorowi pracy ani innej osobie. Ponadto autor pracy oświadcza,że tręść
pracy przedstawionej do egzaminu dyplomowego, zavłarta na przekazywanym nośniku
elektronicznym, jest identyczna z jej wersją drukowaną.
6. Oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udostępnianie pracy dyplomowej,
opatrzone datą i podpisem, autor pracy dyplomowej składa w następującym brzmieniu:
,,Wyrużarrl zgodę na udostępnianie mojej pracy dyplomowej pt. ......." lub ,,Nie wyrażam
zgody na udostępnianie mojej pracy dyplomowej
.". 'W' oświadczeniu należy
wymienió tytuł pracy dyplomowej.
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§ 2.1.

Ustala się następujące wymogi edytorskie pracy dyplomowej:

1) Ńład strony pionowy, format arkusza papieru A4 (1S00 znaków na stronie,

wierszy po 60 znaków), tekst jednostronny;
2) marginesy (lewy, prawy, dolny, górny) -ż,5 cm; margines na oprawę * 1,0 cm;
3) czcionka Times New Romanorozmiar Iżpkt;
4) akapit dla wyrózlrienia omawianych nowych sekwencji - 0,75;
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5) interlinia (odstęp między wierszami) - 1,5;
6) odstęp pomiędzy znakami - 0. pomiędzy wytazarrli jeden znak spacji;
7) automatycznę dzielenie wyrazów;
8) tekst justowany obustronnie (wyrównanie tekstu do obu marginesów);
9) przypisy dolne. czcionka Times New Roman, rozmiar 10 punktów, interlinia -

1,0,

numeracja ciągła w całej pracy;
10)numeracja stron ciągła, u dołu strony, z wyśrodkowaniem.
2. Na stronie tl.tułowej nazwa uczelni pisana jest wielkimi literami, z wyśrodkowaniem"
stosując pogrubienię oraz czcionkę o rozmiarze 16 punktów; nazwa wydziału pisana jest
wielkimi literami, z wyśrodkou,anigm, stosując pogrubienię otaz czcionkę o rozmiarze 14
punktów; kierunek studiow pisany jest rł,ielkimi literami, z wyśrodkowaniem, stosując
pogrubienię oraz czcionkę a rczmiarze 14 punktóv,; rodzaj pracy pisany jest wielkimi
literami, z wyśrodkowaniem, stosując czcionkę o rozmiarze 14; imię i nązwisko autora pracy
dyplomowej pisane jest wielkinri literami, z wyśrodkowaniem, stosując pogrubienie oraz
czcionkę w rozmiarze 14 punktów, numer albumu autora pracy dyplomowej pisany jest
z wyśrodkowaniem, czcionką o rczmiarze 14 punktów; tytuł pracy pisany jest wielkimi
]iterami, z wyśrodkowaniem. stosując pogrubienię otaz czcionkę o rozmiarze 14 punktów;
imię i nazwisko, tyuł lub stopień naukowy promotora pisany jest z wyrównaniem do prawej
strony, czcionką w rozmiarze 1ż punktów; hasło przedmiotowe pisane jest czcionką
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rczmiarzę 12 punktów z wyrównaniem do lewej strony; miejsce rok pisane są
wyśrodkowaniem,
z
czcionką o rozmiarze 12 punktow
3, Oznaczenie i ty,tuł tozdzińu pracy w tekście podstawowym pisane są wielkimi literami,
z wyśrodkowaniemo stosując czcionki o rczmiarze 14 punktów i pogrubienia. Numeracja
tozdzińow powinna być oznaezana cyframi rzymskimi.
4. Oznaczenie i tytuł podtozdztału w tekście podstawowym pisane są wielkimi literami
z wyrównaniem do lewej strony, stosując czcionkę o razmiarze i2 punktów, i pogrubienie.
Numeracj a podrozdziałów powi nna być oznaczona cyframi arabskimi.
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§ 3.

l.

Tematyka prac dyplomowych studentów na studiach pierwszego stopnia,
studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich powinna mieścićsię
w zakresie dyscypliny naukowej właściwejdla danego kierunku studiów oraz pozo§tawać
w obrębie zainteresowania studenta i dorobku naukoweeo jej promotora.
2. Treścptacy dyplomowej powinna odpowiadać tematowi określonemuw jej tytule,
stanowić samodzielne opracowanie określonego zagadnienia naukowego, prezentować ogólną
wiedzę i umiejętnościstudenta zułiązane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem
kształcenia oraz umiej ętnościsamodzielnego analizowania i wnioskowania.
3. Zasady konstruowania przypisów, dokonywania opisow bibliograficznych oraz
spor ządzania wykaz ow źró deł ustal a prowadzący semi narium.
4. Szczegółowe merl.toryczne kryeria pracy dyplomorł,ej właściwedla danego
kierunku, poziomu i profilu ksaałcęnia określa promotor pracy.

§ 4. Traci moc uchwała nr 1441201512016 Rady Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie formalnych
i merltoryc zny ch kryteri ów pracy dyplomowej (licencj ackiej i dyplomowej ).
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Wydziału.

6. Uchwała wchodzi w zycię z dnięm podjęcia.

