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 Podstawowymi dokumentami normującymi zasady przygotowania prac dyplomowych 

oraz  tryb przeprowadzenia egzaminu dyplomowego są: 

1) Regulamin studiów Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 

Kościuszki (dalej zwana „AWL” lub „Akademią”); 

2) Regulamin antyplagiatowy prac dyplomowych studentów i prac doktorskich 

Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (dalej zwany 

„Regulamin antyplagiatowy”); 

3) programy studiów i plany studiów  na poszczególnych kierunkach studiów 

prowadzonych przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie (dalej zwany „Wydziałem”); 

4) Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Akademii Wojsk Lądowych 

imienia Tadeusza Kościuszki; 

5) System weryfikacji efektów kształcenia w Akademii Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki;  

6) rozkazy Rektora w sprawie: 

a) uzyskania absolutorium przez studentów wojskowych; 

b) powołania oraz harmonogramu pracy komisji do przeprowadzenia egzaminu 

dyplomowego;  

7) zarządzenia Dziekana dotyczące, w szczególności: 

a) powołania Pełnomocnika ds. dyplomowania; 

b) uzyskania absolutorium przez studentów; 

c) powołania oraz harmonogramu pracy komisji do przeprowadzenia egzaminu 

dyplomowego. 

 

 

Część I 

Praca dyplomowa  

 

§ 1 

1. W ramach studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, studenci 

obowiązkowo przygotowują pracę dyplomową, a w przypadku studiów pierwszego stopnia,  

o ile program studiów przewiduje złożenie pracy dyplomowej. 

2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego, 

prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, 

poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania  

i wnioskowania. 

3. Praca dyplomowa może być przygotowana przez więcej niż jednego studenta, o ile można  

w niej wyodrębnić części przygotowywane samodzielnie przez poszczególnych studentów  
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i na tej podstawie określić wkład i wartość merytoryczną pracy każdego z nich.  

4. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, praca projektowa, w tym 

projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego oraz praca konstrukcyjna lub 

technologiczna.  

5. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem promotora, będącego nauczycielem 

akademickim Akademii, z tytułem lub stopniem naukowym, posiadającym kompetencje  

i doświadczenie pozwalające na ocenę stopnia osiągnięcia przez studentów założonych 

efektów uczenia się na danym kierunku studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych 

studiach magisterskich. Wykaz promotorów zatwierdza Dziekan. Dopuszczalne jest powołanie 

na etapie realizacji pracy dyplomowej funkcji konsultanta. Konsultantem może ostać osoba 

posiadająca stopień lub tytuł naukowy albo zawodowy będąca uznanym specjalistą w obszarze 

obejmującym realizację pracy dyplomowej.  

6. W przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich praca dyplomowa 

jest przygotowywana pod kierunkiem osoby, która posiada co najmniej stopień doktora. 

7. W uzasadnionych przypadkach można, za zgodą Dziekana, upoważnić do kierowania 

przygotowaniem pracy dyplomowej doświadczonego nauczyciela akademickiego z tytułem 

lub stopniem naukowym lub innego wybitnego specjalistę spoza Akademii, pod warunkiem, 

że posiada on kompetencje i doświadczenie, pozwalające na ocenę stopnia osiągnięcia 

założonych efektów uczenia się na danym kierunku studiów.  

8. W przypadku, gdy osoba wyznaczona do kierowania przygotowaniem pracy dyplomowej nie 

posiada stopnia lub tytułu naukowego związanego z kierunkiem studiów lub nie jest zaliczona 

do osób prowadzących działalność naukową z dyscypliny związanej z kierunkiem studiów 

(liczba N) wymagana jest opinia Kolegium Dziekańskiego, potwierdzająca, że osoba ta posiada 

kompetencje, dorobek naukowy i doświadczenie, pozwalające na ocenę stopnia osiągnięcia 

założonych efektów uczenia się na danym kierunku studiów, odpowiednio pierwszego lub 

drugiego stopnia. 

9. W razie dłuższej nieobecności promotora pracy dyplomowej, Dziekan wyznacza osobę, która 

przejmie obowiązek kierowania pracą.  

10. W uzasadnionych przypadkach student ma prawo poprzez Pełnomocnika ds. dyplomowania 

zwrócić się do Dziekana o zmianę promotora (z zachowaniem terminów określonych w § 2 

ust. 4 pkt 1-3). W takim przypadku wymagana jest pisemna zgoda obecnego i proponowanego 

promotora. W przypadku braku zgody promotora (obecnego/proponowanego) decyzję 

rozstrzygającą podejmuje Dziekan.  
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Część II 

Zasady formułowania i zatwierdzania tematów  

prac dyplomowych 

 

§ 2 

 

1. Przy ustalaniu tematyki prac dyplomowych należy szczególnie uwzględnić kierunki studiów, 

specjalności studiów, miejsca pracy studentów, a także zainteresowania naukowe studentów  

i potrzeby Akademii , a w przypadku kandydatów na żołnierzy zawodowych potrzeby 

Ministerstwa Obrony Narodowej korpus i grupę osobową, oraz przyszłe miejsce służby. Liczba 

proponowanych tematów prac dyplomowych powinna umożliwiać wybór tematu przez 

studenta.  

2. Tematy prac dyplomowych opracowuje się tak, aby każdy temat był realizowany przez jednego 

studenta. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość realizacji jednego tematu 

pracy dyplomowej przez więcej niż jednego studenta, z tym, że praca wykonana przez jednego 

studenta musi stanowić samodzielną całość rozwiązywanego w pracy problemu. W takim 

przypadku zadania do pracy dyplomowej, opinia i recenzja są oddzielne dla każdej części 

pracy. 

3. Wyboru tematu pracy dyplomowej dokonuje student po pisemnej akceptacji promotora w 

nieprzekraczalnym terminie:  

1) do końca piątego semestru – student studiów pierwszego stopnia (licencjackich/ 

inżynierskich), o ile program studiów przewiduje złożenie pracy dyplomowej. 

2) do końca drugiego semestru – student studiów drugiego stopnia; 

3) do końca piątego semestru – student jednolitych studiów magisterskich;  

4. Promotor zobowiązany jest do przedłożenia Dziekanowi zbiorczego wykazu tematów prac 

dyplomowych (wzór załącznik nr 1), po uprzedniej akceptacji Pełnomocnika Dziekana ds. 

dyplomowania, w nieprzekraczalnym terminie:  

1) do końca czwartego semestru – studentów studiów pierwszego stopnia, o ile program 

studiów przewiduje złożenie pracy dyplomowej;  

2) do końca drugiego semestru – studentów studiów drugiego stopnia; 

3) do końca siódmego semestru – studentów jednolitych studiów magisterskich. 

5. Tematy prac dyplomowych zatwierdza Dziekan. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek 

studenta, zaopiniowany przez promotora temat pracy, można zmienić, za zgodą Dziekana, 

jednak nie później niż do końca pierwszego semestru roku dyplomowego. 

6. W przypadku konieczności przeprowadzenia badań o charakterze społecznym (wymagających 

uzyskania stosownej zgody), promotor uwzględnia taką informację w zbiorczym wykazie 

tematów prac dyplomowych i sprawdza czy taka zgoda została udzielona. 
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7. W przypadku badań społecznych obowiązują przepisy zawarte w Decyzji nr 78/MON z dnia 

15 lutego 2008 r. w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej oraz 

Decyzji nr 68/MON z dnia 6 marca 2014 r. zmieniającą decyzję w sprawie prowadzenia badań 

społecznych w resorcie obrony narodowej. 

 

§ 3 

1. W celu przygotowania studenta do opracowania pracy dyplomowej organizuje się seminarium 

dyplomowe. 

2. Seminaria dyplomowe prowadzą promotorzy prac dyplomowych. Student powinien 

uczestniczyć w seminarium prowadzonym przez promotora. Obowiązkiem studenta wobec 

promotora jest regularne informowanie o postępach pracy (również w formie pisemnej – 

zależnie od zaleceń promotora). 

3. Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego w pierwszym semestrze jego realizacji jest 

przedłożenie przez dyplomanta promotorowi koncepcji pracy dyplomowej i pierwszego 

rozdziału pracy dyplomowej. Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego w drugim 

semestrze jego realizacji jest złożenie pracy dyplomowej.  

4. Student ma prawo do korzystania z konsultacji u promotora w dniach i godzinach z nim 

uzgodnionych. Promotor ma obowiązek informować studenta na bieżąco o zauważonych w 

pracy odstępstwach od wymagań stawianych pracom dyplomowym na Wydziale.  

 

 

Część III 

Struktura pracy dyplomowej 

 

§ 4 

1. Praca dyplomowa powinna prezentować poziom merytoryczny pozwalający stwierdzić, że 

autor posiada ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane ze studiami na 

danym kierunku oraz posiada umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.  

2. Od autorów prac dyplomowych, zgodnie z przyjętymi efektami uczenia się na kierunku,  

oczekuje się: 

1) wykazania wiedzą ze studiowanej przez siebie dziedziny i jej zrozumieniem, 

2) opanowania umiejętności, które wiążą się z wykorzystywaniem tej wiedzy, 

3) zdobywaniem potrzebnych informacji i danych oraz ich interpretowaniem, 

4) zdobycia przydatnych kompetencji, takich jak na przykład wyznaczanie priorytetów 

dla przydzielonych zadań, w szczególności kolejnych etapów pisania i obrony pracy  

dyplomowej w określonym czasie. 

3. Wymagane jest, aby praca dyplomowa zawierała:  
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1) stronę tytułową (wzór - załącznik 2), 

2) spis treści, (zawierający tytuły rozdziałów i tytuły podrozdziałów do jednego poziomu  

w dół), 

3) wstęp, w którym autor określa cel pracy, tezę/y lub pytania badawcze, uzasadnienie 

celowości podjętych badań, zastosowane metody badawcze, syntetyczną charakterystykę 

treści rozdziałów, 

4) przegląd literatury, naświetlający dotychczasowe badania w podjętej problematyce (należy 

też podjąć próbę odpowiedzi na pytania badawcze w świetle literatury przedmiotu), 

5) opis metodologii badań, 

6) analizę uzyskanych wyników badań z wykorzystaniem odpowiednich metod 

obliczeniowych i graficznej wizualizacji rezultatów badań, 

7) wnioski wynikające z przeprowadzonych badań literaturowych i empirycznych,  

8) dyskusję uzyskanych wyników badań własnych na tle badań opublikowanych przez innych 

autorów, 

9) zakończenie (podsumowanie), w którym zostanie określone czy cel badań został osiągnięty 

i czy pozytywnie zweryfikowano stawiane tezy/hipotezy, 

10) wykaz cytowanej literatury (bibliografia), 

11) spisy rysunków i tabel, 

12) załączniki (jeśli stosowane), np. zawierający narzędzie badawcze (kwestionariusz ankiety) 

13) streszczenie pracy (w języku polskim i angielskim) (wzór – załącznik 3);  

14) oświadczenie dyplomanta (wzór – załącznik 4); 

15) w przypadku realizacji pracy w trybie zespołowym – określenie wkładu pracy 

poszczególnych członków zespołu w realizację pracy dyplomowej. 

4. Szczegółowe wymagania edytorskie pracy dyplomowej zawiera załącznik 7. 

 

Składanie pracy dyplomowej 

 

§  5 

1. Student jest zobowiązany złożyć w dziekanacie ostateczną wersję pracy dyplomowej 

zaakceptowaną przez promotora (opiekuna pracy) w terminach ustalonych przez Rektora  

w harmonogramie organizacji roku akademickiego:  

1) termin I – zasadniczy; 

2) termin II – dodatkowy (poprawkowy).  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta, zaopiniowany 

przez promotora, Dziekan może przesunąć zasadniczy lub dodatkowy termin złożenia pracy 

dyplomowej, jednak nie więcej niż o 7 dni.  
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3. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w dwóch egzemplarzach (jeden 

egzemplarz oprawiony, drugi w teczce kartonowej) oraz zarejestrować ją w wersji 

elektronicznej w Elektronicznym Systemie Obsługi Studenta (dalej  „ESOS”) w dwóch 

formatach: word i pdf. 

4. W przypadku prac dyplomowych o charakterze zespołowym, pracę do systemu ESOS  

wprowadza każdy ze studentów. 

5. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie drukowanej jest przechowywany w teczce Akt 

Osobowych Studenta w archiwum Uczelni, a drugi w formie drukowanej jest oddawany 

studentowi po obronie. Wersja elektroniczna przechowywana jest w ESOS  oraz wprowadzana 

do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac dyplomowych (ORPPD). 

6. Oba egzemplarze pracy powinny zawierać wpis: ,,Praca spełnia wymagania określone dla 

prac dyplomowych na studiach wyższych” oraz być podpisane są przez promotora. 

7. Student wraz z pracą dyplomową składa oświadczenie o samodzielnym jej wykonaniu oraz  

o zgodności treści wersji elektronicznej i papierowej pracy. 

8. Jeżeli praca dyplomowa jest pracą pisemną, podlega sprawdzeniu w Jednolitym Systemie 

Antyplagiatowym (dalej zwany „JSA”), zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 76 ust. 4 

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej zwaną „Ustawą”). 

 

§  6 

1. Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego jest złożenie pracy dyplomowej  

w określonym terminie oraz uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli antyplagiatowej pracy  

w systemie JSA. 

2. Oceny seminarium i pracy dyplomowej promotor dokonuje po uzyskaniu weryfikacji 

antyplagiatowej. 
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Część IV 

Ocenianie pracy dyplomowej 

 

§  7 

1. Praca dyplomowa oceniana jest przez: 

1) promotora; 

2) recenzenta wyznaczonego przez Dziekana. 

2. Na recenzenta pracy dyplomowej wyznacza się nauczyciela akademickiego Akademii z tytułem 

lub stopniem naukowym. W uzasadnionych przypadkach recenzentem pracy dyplomowej 

może być inna osoba z tytułem lub stopniem naukowym albo wybitny specjalista z zakresu 

danej dziedziny, również spoza Akademii, po uzyskaniu akceptacji Dziekana. 

3. Za pracę dyplomową wystawia się oceny z zastosowaniem skali podanej w § 30 ust. 4,  

z wyjątkiem pkt 7 i 8 Regulaminu studiów AWL. 

4. W przypadku wystawienia przez recenzenta oceny niedostatecznej za pracę dyplomową, 

Dziekan wyznacza drugiego recenzenta. 

5. Praca dyplomowa musi odzwierciedlać własną pracę studenta. Każde podejrzenie 

o nieuczciwość przy przygotowaniu pracy lub manipulacji w tekście jest gruntownie badane  

i analizowane przez promotora. Promotor podejmuje decyzję w JSA o dopuszczeniu pracy do 

obrony. W przypadku negatywnego raportu programu JSA, promotor pracy określa czy jest 

możliwy sposób usunięcia zastrzeżeń, a w przypadku jej braku, podejmuje decyzję  

o odrzuceniu pracy i wystawia ocenę niedostateczną za seminarium dyplomowe. Praca 

dyplomowa nie podlega recenzowaniu.  

6. Szczegółowe zasady dopuszczenia i wykluczenia pracy dyplomowej do obrony na podstawie 

raportu z kontroli antyplagiatowej w systemie JSA określa Regulamin antyplagiatowy.  

7. W przypadku, gdy w wyniku analizy raportu z systemu JSA, promotor uzna, że praca nosi 

znamiona plagiatu, kieruje zawiadomienie do Rektora w celu rozpatrzenia sprawy w trybie art. 

312 Ustawy. 

8. Osoba, która została skreślona  z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy 

dyplomowej lub uzyskania ocen niedostatecznych (promotora i/lub dwóch recenzentów), 

zachowuje w okresie dwóch lat prawo do złożenia pracy dyplomowej i przystąpienia do 

egzaminu dyplomowego. Szczegółowe zasady złożenia pracy dyplomowej i zdawania 

egzaminu dyplomowego przez osobę skreśloną z listy studentów regulują zapisy § 50 ust. 1 

oraz §56 ust. 9 Regulaminu studiów AWL.  

 

§ 8 

1. Ocenie podlegają następujące elementy pracy dyplomowej: 

1) zgodność treści pracy dyplomowej z przyjętym tematem; 

2) układ pracy i jej struktura; 
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3) poprawność merytoryczna pracy; 

4) wkład pracy własnej studenta; 

5) dobór i wykorzystanie literatury oraz innych materiałów źródłowych; 

6) poprawność językowa i edytorska. 

2. Oceny pracy dyplomowej, promotor i recenzent dokonują w skali sześciostopniowej (2,0; 3,0; 

3,5; 4,0; 4,5; 5,0). 

 

§ 9 

1. Akademii, na postawie art. 15a Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli 

Akademia nie opublikowała pracy dyplomowej w terminie 6 miesięcy od dnia jej obrony, autor 

może ją opublikować, chyba że praca jest częścią utworu zbiorowego.  

2. Akademia może opublikować pracę dyplomową studenta lub jej część, jeżeli nie zawiera 

informacji stanowiących tajemnicę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 

o ochronie informacji niejawnych. 

3. Akademia jako podmiot, o którym mowa  w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-6 Ustawy może korzystać bez 

wynagrodzenia i bez konieczności uzyskania zgody autora z utworu stworzonego przez 

studenta w wyniku wykonywania obowiązków związanych z odbywaniem studiów, 

udostępniać utwór ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz 

korzystać z utworów znajdujących się w prowadzonych przez niego bazach danych, w celu 

sprawdzania z wykorzystaniem JSA. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego  

i nauki może korzystać z prac dyplomowych znajdujących się w prowadzonych przez niego 

bazach danych w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego utrzymania i rozwoju 

tych baz oraz współpracujących z nim systemów informatycznych.  

4. Zgodnie z art. 342 ust. 3 pkt 5 i art. 347 Ustawy minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki prowadzi bazę danych ORPPD, która obejmuje: tytuł i treść pracy 

dyplomowej; imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej; numer PESEL autora pracy 

dyplomowej, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 

nazwę państwa, które go wydało; imiona i nazwisko promotora pracy dyplomowej, numer 

PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 

nazwę państwa, które go wydało; imiona i nazwisko recenzenta pracy dyplomowej, numer 

PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 

nazwę państwa, które go wydało; nazwę uczelni; datę zdania egzaminu dyplomowego; 

kierunek, poziom i profil studiów.  

5. Ponadto, zgodnie z art. 347 ust. 2-5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dane, o 

których mowa w ust. 4, Rektor wprowadza do Zintegrowanego Systemu Informacji o 

Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (System POL-on).  

6. Dostęp do danych przysługuje promotorowi pracy dyplomowej oraz Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej, a także ministrowi w zakresie niezbędnym do prawidłowego utrzymania i 

rozwoju ORPPD oraz systemów informatycznych współpracujących z ORPPD.  

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-18750400/art-7
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-18750400/art-7
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-18750400/art-7


12 

 

7. Treść pracy dyplomowej Rektor wprowadza do ORPPD niezwłocznie po zdaniu przez studenta 

egzaminu dyplomowego. W ORPPD nie zamieszcza się prac zawierających informacje 

podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

 

 

Część V 

Egzamin dyplomowy  

 

§  10 

1. Celem egzaminu dyplomowego jest ocena stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia 

się na danym kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia. 

2. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie: 

1) wymaganej liczby punktów ECTS określonej planem studiów; 

2) pozytywnych ocen z przedmiotów i praktyk; 

3) pozytywnej oceny za pracę  dyplomowej - w przypadku studiów drugiego stopnia  

i jednolitych studiów magisterskich.  

3. Ważność uzyskanych pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń wszystkich przedmiotów, 

praktyk i innych zajęć przewidzianych w programie studiów danego kierunku, poziomu  

i profilu kształcenia obowiązuje do czasu złożenia egzaminu dyplomowego, jednak nie dłużej 

niż 2 lata od ukończenia ostatniego semestru studiów. 

4. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest uregulować 

wszystkie zobowiązania wobec Akademii. 

5. Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan. 

6. Wykaz studentów dopuszczonych do egzaminu dyplomowego podaje się do publicznej 

wiadomości co najmniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem tego egzaminu (studentów 

cywilnych – w harmonogramie obron będącym załącznikiem do przedmiotowego zarządzenia 

Dziekana, kandydatów na żołnierzy zawodowych – w rozkazie dziennym). Datę egzaminu 

dyplomowego, dla każdego studenta, wyznacza Dziekan w czasie określonym przez Rektora 

w organizacji roku akademickiego.  

 

§  11 

1. Egzamin dyplomowy przeprowadza powołana przez Dziekana komisja w składzie od 3 do 5 

osób. W skład komisji wchodzą: 

1) przewodniczący, którym może być Dziekan, Prodziekani lub wyznaczony przez Dziekana 

nauczyciel akademicki z  tytułem lub stopniem naukowym; 

2) promotor pracy dyplomowej; 
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3) członek komisji - nauczyciel akademicki powołany z grona wykładowców Wydziału;  

4) sekretarz komisji. 

2. W egzaminie dyplomowym mogą również uczestniczyć: Rektor, Prorektorzy, Dziekan oraz 

Prodziekani, a także zaproszeni przedstawiciele innych instytucji, osoby te jednak nie 

wchodzą w skład komisji. 

3. Harmonogram prac komisji, w tym termin przeprowadzania egzaminu dyplomowego, ustala 

Dziekan z uwzględnieniem zapisów zawartych w harmonogramie organizacji roku 

akademickiego.  

4. Do głównych zadań komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego należy: 

1) przeprowadzenie oraz ocenienie egzaminu dyplomowego; 

2) ustalenie wyniku ukończenia studiów oraz tytułu zawodowego; 

3) ustosunkowanie się do pracy dyplomowej studenta, który otrzymał z egzaminu 

dyplomowego ocenę niedostateczną (ocenienie, czy student może być dopuszczony do 

powtórnego egzaminu dyplomowego z tą samą pracą dyplomową, czy też ma ją 

poprawić, względnie wykonać pracę dyplomową na inny temat) – w przypadku, gdy 

praca dyplomowa jest przewidziana w programie studiów. 

5. W przypadku gdy praca dyplomowa jest przewidziana w programie studiów na pisemny 

wniosek studenta lub promotora egzamin dyplomowy przeprowadzany jest jako otwarty 

egzamin dyplomowy.  Wniosek o przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego należy 

składać do Dziekana w terminie składania pracy dyplomowej, nie później jednak niż na 14 dni 

przed terminem rozpoczęcia przeprowadzania egzaminów dyplomowych (zgodnie  

z harmonogramem organizacji roku akademickiego). Na co najmniej dziesięć dni przed 

terminem egzaminu, w siedzibie wydziału i na internetowej stronie wydziału, zamieszcza się 

ogłoszenie informujące o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu. W ogłoszeniu należy 

określić miejsce złożenia pracy dyplomowej w celu umożliwienia zainteresowanym osobom 

zapoznania się z nią oraz zamieścić streszczenie pracy dyplomowej łącznie z recenzją.  

 

§  12 

1. Egzamin dyplomowy powinien być złożony w terminie nie dłuższym niż dwa lata od 

uzyskania przez studenta wszystkich pozostałych rygorów dydaktycznych objętych 

programem studiów (nie dotyczy kandydatów na żołnierzy zawodowych).  

2. W razie niezłożenia przez studenta egzaminu dyplomowego z przyczyn, o których mowa w  

§ 54 ust. 1 Regulaminu studiów AWL lub nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w 

ustalonym terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, student zostaje skreślony z listy 

studentów. 

3. Dopuszczenie do egzaminu bez konieczności powtarzania ostatniego semestru studiów może 

nastąpić w ciągu dwóch lat od planowanego terminu egzaminu dyplomowego, na pisemny 

wniosek studenta o wznowienie studiów na dokończenie studiów. Dopuszczenie do egzaminu 

dyplomowego, może być obarczone powtórnym złożeniem pracy dyplomowej (w przypadku, 

gdy program studiów przewiduje jej złożenie), o ile komisja egzaminacyjna nakazała poprawę 
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pracy lub wykonanie nowej pracy. 

4. O dokończenie studiów może się ubiegać osoba, która zaliczyła wszystkie rygory dydaktyczne 

objęte programem studiów i złożyła pracę dyplomową w wyznaczonym terminie,  

w przypadku gdy była ona przewidziana w programie studiów, ale została skreślona z listy 

studentów z powodu nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego albo uzyskania oceny 

niedostatecznej z egzaminu dyplomowego. Osobę, która uzyskała zgodę Dziekana na 

dokończenie studiów, wpisuje się na listę studentów ostatniego semestru. Osoba skreślona  

z listy studentów z wyżej wymienionego powodu może otrzymać zgodę na dokończenie 

studiów i przystąpienie do egzaminu tylko raz.  

5. W przypadku studenta skreślonego z listy studentów z przyczyn określonych w § 52 

Regulaminu studiów AWL egzamin dyplomowy może być złożony jedynie po uprzednim 

wznowieniu studiów oraz skierowaniu studenta na powtarzanie ostatniego semestru studiów. 

W tym czasie student ma obowiązek uczestniczenia w seminariach dyplomowych, jeżeli są 

przewidziane w programie studiów oraz uzupełnienia różnic programowych, jeżeli w roku 

akademickim, w którym składa egzamin dyplomowy, obowiązuje inny program studiów niż 

w chwili spełnienia przez studenta wszystkich pozostałych rygorów dydaktycznych objętych 

programem studiów, w tym planu studiów.  Wykaz egzaminów i zaliczeń stanowiących 

uzupełnienie różnic programowych określa Dziekan. 

 

§  3 

1. Komisji, przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego, muszą być przedstawione 

następujące dokumenty: 

1) praca dyplomowa wraz z ocenami promotora i recenzenta (-ów), w przypadku, gdy jest 

ona przewidziana w programie studiów; 

2) protokół egzaminu dyplomowego – dostępny w ESOS. 

2. W przypadku studiów, których program studiów przewiduje złożenie pracy dyplomowej, 

egzamin dyplomowy w formie ustnej przeprowadzany jest na posiedzeniu komisji. Student 

przedstawia autoreferat z pracy dyplomowej. Po zakończeniu referowania odpowiada na 

pytania dotyczące treści autoreferatu oraz na trzy pytania egzaminacyjne.  Pytania 

egzaminacyjne powinny dotyczyć zagadnień wchodzących w kierunku studiów, na którym 

student studiował (dwa w zakresie wiedzy kierunkowej, jedno w zakresie wiedzy 

specjalistycznej). Pytania studentowi mogą zadawać także inne osoby biorące udział  

w egzaminie dyplomowym. 

3. W przypadku studiów pierwszego stopnia, których program nie przewiduje pracy 

dyplomowej, egzamin dyplomowy w formie ustnej przeprowadzony jest na posiedzeniu 

komisji. Student odpowiada na cztery pytania egzaminacyjne, które powinny dotyczyć 

zagadnień wchodzących w zakres kierunku studiów, na którym student studiował (dwa w 

zakresie wiedzy kierunkowej oraz dwa w zakresie wiedzy specjalistycznej). Pytania 

studentowi mogą zadawać także inne osoby biorące udział w egzaminie dyplomowym.     

4. W przypadku studiów pierwszego stopnia inżynierskich,  których program przewiduje 

przygotowanie projektu badawczego, egzamin dyplomowy w formie ustnej 
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przeprowadzony jest na posiedzeniu komisji. Student odpowiada na pytania dotyczące 

przygotowanego projektu. 

5. Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony poza siedzibą uczelni przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności: 

1) transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy 

egzaminu dyplomowego mogą wypowiadać się w jego toku. 

6. Komisja dokumentuje przebieg egzaminu dyplomowego na formularzu protokołu  

z obrony pracy dyplomowej (wzór – załącznik 6), który po zakończeniu egzaminu 

przekazuje do dziekanatu. W protokole tym komisja może wnioskować o wyróżnienie pracy 

dyplomowej. 

 

§  14 

1. Ustalenie oceny z egzaminu dyplomowego oraz ostatecznego wyniku studiów (OWS) odbywa 

się na niejawnym posiedzeniu komisji. Ocena z egzaminu dyplomowego i OWS podawane są 

– przez przewodniczącego komisji – do wiadomości studentowi w tym samym dniu, w którym 

odbył się egzamin dyplomowy. 

2. Zasady obliczania oceny z egzaminu dyplomowego w przypadku bez obrony pracy 

dyplomowej: 

1) ocena ogólna z egzaminu dyplomowego składa się z ocen za udzielone odpowiedzi na 

pytania i/lub wykonane zadania. Ocena ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej 

ocen wystawionych przez poszczególnych członków komisji; 

2) warunkiem koniecznym zdania egzaminu dyplomowego jest uzyskanie ocen pozytywnych 

za co najmniej trzy odpowiedzi na wylosowane pytania i /lub zadania do wykonania. 

Oceny te są wystawiane w skali sześciostopniowej (2,0; 3,0;3,5;4,0;4,5;5,0); 

3) ocenę z egzaminu dyplomowego ustala się na podstawie oceny średniej z egzaminu 

dyplomowego w następujący sposób: 

a) 4,75-5,00 –  ocena bardzo dobra (5,0),  

b) 4,26-4,74 –  ocena dobra plus (4,5), 

c) 3,75-4,25 –  ocena dobra (4,0), 

d) 3,26-3,74 –  ocena dostateczna plus (3,5), 

e) 2,75-3,25 –  ocena dostateczna (3,0), 

f) do 2,74 - ocena niedostateczna (2,0). 

3. Zasady obliczania oceny z egzaminu dyplomowego z obroną pracy dyplomowej: 

1) ocena ogólna z egzaminu dyplomowego składa się z: 

a) oceny za autoreferat (w tym także za odpowiedzi na pytania komisji związane z pracą 

dyplomową i oceną kompetencji społecznych dyplomanta) – udział w ocenie ogólnej 25%. 

Ocena ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen wystawionych przez 
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poszczególnych członków komisji, 

b) ocen za udzielone odpowiedzi na pytania z zakresu programu studiów – udział w ocenie 

ogólnej 75%, 

2) warunkiem koniecznym zdania egzaminu dyplomowego jest uzyskanie ocen pozytywnych za 

autoreferat oraz za co najmniej dwie odpowiedzi na wylosowane pytania z zakresu programu 

studiów. Oceny te są wystawiane w skali sześciostopniowej (2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0), 

 

3) obliczenie oceny ogólnej z egzaminu dyplomowego dokonuje się na podstawie następującego 

wzoru: 





















0,2

4

3

1i

piA

SE

OO

O  

 w przypadku co najmniej dwóch ocen pozytywnych 

(dostatecznych) z odpowiedzi na wylosowane pytania  

z zakresu programu studiów, 

 w przypadku niespełnienia warunku koniecznego (patrz ust. 

4 pkt 2 lit b), 

gdzie: 

SEO  – ocena średnia z egzaminu dyplomowego (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku), 

AO – ocena za autoreferat, 

piO – ocena za odpowiedź na i-te pytanie z zakresu programu studiów; 

4) ocenę z egzaminu dyplomowego ustala się na podstawie oceny średniej z egzaminu 

dyplomowego w następujący sposób: 

a) 4,75-5,00 –  ocena bardzo dobra (5,0),  

b) 4,26-4,74 –  ocena dobra plus (4,5), 

c) 3,75-4,25 –  ocena dobra (4,0), 

d) 3,26-3,74 –  ocena dostateczna plus (3,5), 

e) 2,75-3,25 –  ocena dostateczna (3,0), 

f) do 2,74 - ocena niedostateczna (2,0). 

 

§ 15 

1. Prace dyplomowe o szczególnie wysokim poziomie merytorycznym mogą zostać – na 

wniosek promotora – zgłoszone do wyróżnienia przez komisję egzaminu dyplomowego.  

2. O przyznaniu wyróżnienia lub o zgłoszeniu pracy do wyróżnienia poza Uczelnią decyduje 

Rektor (na podstawie odrębnych przepisów). 

3. Zasady wyróżniania pracy dyplomowej określają odrębne przepisy. 
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§ 16 

1. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego Dziekan wyznacza 

poprawkowy termin egzaminu dyplomowego.  

2. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie z przyczyn 

losowych Dziekan wyznacza dodatkowy termin egzaminu dyplomowego, na pisemny 

wniosek studenta, złożony w terminie 3 dni od planowanego terminu egzaminu dyplomowego 

lub od ustania przyczyn nieprzystąpienia do egzaminu. 

3. W stosunku do kandydatów na żołnierzy zawodowych decyzję o wyznaczeniu poprawkowego 

lub dodatkowego terminu egzaminu podejmuje Rektor na pisemny wniosek studenta 

zaopiniowany przez Dziekana wydziału.  

4. Poprawkowy lub dodatkowy termin egzaminu dyplomowego powinien być wyznaczony przed 

upływem sześciu miesięcy od planowanego terminu egzaminu. W wyjątkowych losowych 

przypadkach, na pisemny wniosek studenta, Dziekan może zmienić termin poprawkowego lub 

dodatkowego egzaminu dyplomowego. 

5. Jeżeli poprawkowy lub dodatkowy termin egzaminu został wyznaczony w okresie następnego 

semestru (roku akademickiego), student zostaje wpisany na listę studentów niższego rocznika.  

6. Student, który nie został dopuszczony do egzaminu dyplomowego z przyczyn, o których 

mowa w § 54 ust. 1 Regulaminu studiów, lub nie przystąpił do egzaminu dyplomowego 

w ustalonym terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, zostaje skreślony z listy studentów.  

7. Osoba, która został skreślona z listy studentów z przyczyn, o których mowa w ust. 6 może 

przystąpić do egzaminu dyplomowego w ciągu dwóch lat od planowanego terminu egzaminu, 

po wznowieniu studiów. 

8. Szczegółowe zasady wznowienia studiów i dopuszczenia do egzaminu dyplomowego przez 

osobę skreśloną z listy studentów z przyczyn, o których mowa w ust. 6, regulują zapisy § 56 

ust. 4-8 Regulaminu studiów AWL. 

 

§  17 

Zagadnienia, nieujęte w niniejszym dokumencie, związane z egzaminem dyplomowy reguluje 

Regulamin studiów AWL.  
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Załącznik 1 

 

WYKAZ ZBIORCZY TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH 
 

 

 

 

…………………………………………… 
stopień, imię i nazwisko promotora 

 

 

Lp. 
NAZWISKO i Imię 

Dyplomanta 
Temat pracy dyplomowej 
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Załącznik 2 

Wzór strony tytułowej 

 

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH  

imienia generała Tadeusza Kościuszki (16p)1
 

 

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie (16p) 

 
Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe (14p) 

 

 

 
Imię i nazwisko autora pracy (Italic 14p) 

(nr albumu) (12p) 
 

 
TYTUŁ PRACY(18p)  

 

 
Praca dyplomowa (16p) 

licencjacka/inżynierska/projektowa/magisterska  
 

 
Praca wykonana pod kierunkiem: (12p) 

Tytuł naukowy, imię nazwisko promotora (12p) 

 

 

 

Praca spełnia wymagania określone dla prac dyplomowych na studiach wyższych (10p) 

 

Podpis promotora 

 

 

 

Wrocław 2021 (14p) 

                                                      
1 Czcionka Times New Roman– w nawiasach rozmiar czcionki 
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Załącznik 3 
 

Streszczenie (12p bold) w języku polskim 

Tytuł pracy: (12p bold) 

 

Streszczenie pracy – do 1000 znaków (12p)  

 
 

 

 

 

 

Słowa kluczowe – do 6 słów (12p)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Streszczenie (12p bold) w języku angielskim 

Tytuł pracy: (12p bold) 
Streszczenie pracy – do 1000 znaków (12p) 

 

 

 

 

 

 

 

Słowa kluczowe – do 6 słów (12p) 
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Załącznik 4 
 

 

OŚWIADCZENIE DYPLOMANTA 
 

 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………nr albumu: …………………  

 

Świadomy(a) odpowiedzialności cywilnej i karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4  

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że przedkładana praca dyplomowa  

 

Tytuł pracy: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

została napisana przeze mnie samodzielnie i nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury 

związanej z nadaniem dyplomu wyższej uczelni lub tytułów zawodowych. Jednocześnie oświadczam, że 

w/w praca nie narusza, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, praw autorskich 

innych osób oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. Wszystkie informacje umieszczone w 

pracy, uzyskane ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz inne informacje, zostały udokumentowane w 

wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami. 

 Jednocześnie oświadczam, iż treść przesłana wersją elektroniczną jest zgodna z treścią 

wydrukowanego oryginału pracy. 

 

 

……………………………………………. 

(podpis dyplomanta) 
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Załącznik 5a 

         Wrocław, dnia ...................... 

Pan/Pani ........................................................... 

Proszę o ocenę załączonej pracy dyplomowej studenta 

.......................................................................... 

Dziekan 

Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie 

Ocena 
pracy dyplomowej licencjackiej (inżynierskiej) 

Temat pracy: ................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko studenta: ............................................................. Numer albumu: .................... 
 

Ocena merytoryczna 

1. Praca powstała zgodnie z koncepcją 

wypracowaną ze studentem      tak  nie 

stopień realizacji koncepcji 

(w przyp. odp. pozytywnej)    wysoki  średni  niski 

2. Treść pracy jest podporządkowana 

jasno sprecyzowanemu celowi pracy     tak  nie 

stopień podporządkowania 

(w przyp. odp. pozytywnej)    wysoki  średni  niski 

3. Widoczny jest wkład pracy własnej autora    tak  nie 

uzasadnienie ….……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………. 

4. Wnioski końcowe są skorelowane z celem pracy   tak  nie 

stopień korelacji (w przyp. odp. pozytywnej)  wysoki  średni  niski 

5. Student wykazał się samodzielnością w gromadzeniu 

niezbędnych materiałów i literatury     tak  nie 

stopień samodzielności studenta 

(w przyp. odp. pozytywnej)    wysoki  średni  niski 



23 

 

Ocena formalna 

1. Język pracy jest poprawny      tak  nie 

stopień poprawności 

(w przyp. odp. pozytywnej)    wysoki  średni  niski 

2. Układ pracy jest właściwy      tak  nie 

uzasadnienie w przyp. odp. negatywnej ..………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………. 

3. Praca zawiera odsyłacze do literatury     tak  nie 

ocena odwołań literaturowych 

(w przyp. odp. pozytywnej)    wysoka  średnia  niska 

4. Praca zawiera poprawnie wykonany spis literatury   tak  nie 

ocena spisu literatury 

(w przyp. odp. pozytywnej)    wysoka  średnia  niska 

Uzasadnienie ….……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….……...……

………………………………………………………………………………….. 

5. Inne uwagi  

……………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………. 

Ocena końcowa pracy 
 

Pracę oceniam jako2: .............................................................................................................. 

Opcjonalne uzasadnienie oceny: ............................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

Wrocław, dnia ...................... 

.................................  

  podpis promotora 

                                                      
2 bardzo dobrą(5.0); dobrą plus(4.5); dobrą(4.0); dostateczną plus(3.5); dostateczną(3.0); niedostateczną (2.0) 
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       Załącznik 5b 

                                   Wrocław, dnia ...................... 

Pan/Pani ........................................................... 

Proszę o recenzję załączonej pracy dyplomowej studenta 

.......................................................................... 

            

           Dziekan 

   Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie 

Recenzja 
pracy dyplomowej licencjackiej (inżynierskiej) 

Temat pracy: ................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko studenta: ............................................................. Numer albumu: .................... 
 

Ocena merytoryczna 

1. Zgodność treści pracy z tematem określonym w tytule  tak  nie 

uzasadnienie w przyp. odp. negatywnej …………………………………………...……….. 

……………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………. 

2. Cel pracy został jasno sprecyzowany     tak  nie 

uzasadnienie w przyp. odp. negatywnej …………………………………………...……….. 

……………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………. 

3. Treść pracy jest podporządkowana celowi    tak  nie 

stopień podporządkowania 

(w przyp. odp. pozytywnej)    wysoki  średni  niski 

 

4. Widoczny jest wkład pracy własnej autora    tak  nie 

uzasadnienie …………………………..…………………………………………...……….. 

……………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………. 

5. Wnioski końcowe są skorelowane z celem pracy   tak  nie 

stopień korelacji (w przyp. odp. pozytywnej)  wysoki  średni  niski 
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Ocena formalna 

1. Język pracy jest poprawny      tak  nie 

stopień poprawności 

(w przyp. odp. pozytywnej)    wysoki  średni  niski 

2. Układ pracy jest właściwy      tak  nie 

uzasadnienie w przyp. odp. negatywnej ..………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………. 

3. Praca zawiera odsyłacze do literatury     tak  nie 

ocena odwołań literaturowych 

(w przyp. odp. pozytywnej)    wysoka   średnia  niska 

4. Praca zawiera poprawnie wykonany spis literatury   tak  nie 

ocena spisu literatury 

(w przyp. odp. pozytywnej)    wysoka   średnia  niska 

Uzasadnienie ….……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….……...……

………………………………………………………………………………….. 

5. Inne uwagi  

……………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………. 

Ocena końcowa pracy 
 

Pracę oceniam jako3: .............................................................................................................. 

Opcjonalne uzasadnienie oceny: ............................................................................................ 

......................................................................................................................................................

............................  

  podpis recenzenta 

Wrocław, dnia ...................... 

 

                                                      
3 bardzo dobrą(5.0); dobrą plus(4.5); dobrą(4.0); dostateczną plus(3.5); dostateczną(3.0); niedostateczną (2.0) 



26 

 

 Załącznik 5c  

         Wrocław, dnia ...................... 

Pan/Pani ........................................................... 

Proszę o ocenę załączonej pracy dyplomowej studenta 

.......................................................................... 

  Dziekan 

   Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie 

Ocena 
pracy dyplomowej magisterskiej 

Temat pracy: ................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko studenta: ............................................................. Numer albumu: .................... 
 

Ocena merytoryczna 
1. Praca powstała zgodnie z koncepcją 

wypracowaną ze studentem      tak  nie 

stopień realizacji koncepcji 

(w przyp. odp. pozytywnej)         wysoki      średni          niski 

2. Treść pracy jest podporządkowana 

jasno sprecyzowanemu celowi pracy     tak  nie 

stopień podporządkowania 

(w przyp. odp. pozytywnej)         wysoki      średni          niski 

3. Widoczny jest wkład pracy własnej autora    tak  nie 

uzasadnienie ….……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………...………

………………………………………………………………………………. 

4. Wnioski końcowe są skorelowane z celem pracy   tak  nie 

stopień korelacji (w przyp. odp. pozytywnej)       wysoki         średni          niski 

5. Student wykazał się samodzielnością w gromadzeniu 

niezbędnych materiałów i literatury     tak  nie 

stopień samodzielności studenta 

(w przyp. odp. pozytywnej)         wysoki        średni           niski 

Ocena formalna 
1. Język pracy jest poprawny      tak  nie 

stopień poprawności 

(w przyp. odp. pozytywnej)    wysoki  średni  niski 

2. Układ pracy jest właściwy      tak  nie 

uzasadnienie w przyp. odp. negatywnej ..………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………...………

………………………………………………………………………………. 

3. Praca zawiera odsyłacze do literatury     tak  nie 

ocena odwołań literaturowych 

(w przyp. odp. pozytywnej)         wysoka        średnia          niska 

4. Praca zawiera poprawnie wykonany spis literatury   tak  nie 

ocena spisu literatury 

(w przyp. odp. pozytywnej)         wysoka        średnia          niska 



27 

 

Uzasadnienie ….……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….……...………

……………………………………………………………………………….. 

5. Inne uwagi  

……………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………. 

Ocena końcowa pracy 
 

Pracę oceniam jako4: .............................................................................................................. 

Opcjonalne uzasadnienie oceny: ............................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

Wrocław, dnia ......................                                                    ...............................  

                                                                                                     podpis promotora 

 
  

                                                      
4 bardzo dobrą(5.0); dobrą plus(4.5); dobrą(4.0); dostateczną plus(3.5); dostateczną(3.0); niedostateczną (2.0) 
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Załącznik 5d  

 

                                   Wrocław, dnia ...................... 

Pan/Pani ........................................................... 

 

Proszę o recenzję załączonej pracy dyplomowej studenta 

.......................................................................... 

          Dziekan 

   Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie 

Recenzja 
pracy dyplomowej magisterskiej 

Temat pracy: ................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko studenta: ............................................................. Numer albumu: .................... 
 

Ocena merytoryczna 
1. Zgodność treści pracy z tematem określonym w tytule  tak  nie 

uzasadnienie w przyp. odp. negatywnej …………………………………………...……….. 

……………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………. 

2. Treść pracy została podporządkowana 

jasno sprecyzowanemu celowi pracy     tak  nie 

uzasadnienie w przyp. odp. negatywnej …………………………………………...……….. 

……………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………. 

3. W pracy wykorzystano metody badawcze    tak  nie 

ocena metodyki badań 

(w przyp. odp. pozytywnej)    wysoka  średnia  niska 

 

4. Praca zawiera myśl wiodącą (samodzielnie rozwiązany 

problem lub samodzielnie opracowane zagadnienia), 

co jednoznacznie wskazuje na wkład własny jej autora  tak  nie 

ocena pracy własnej studenta 

(w przyp. odp. pozytywnej)    wysoka  średnia  niska 

5. Wnioski końcowe są skorelowane z celem pracy   tak  nie 

stopień korelacji (w przyp. odp. pozytywnej)  wysoki  średni  niski 

 

Ocena formalna 
1. Język pracy jest poprawny      tak  nie 

stopień poprawności 

(w przyp. odp. pozytywnej)    wysoki  średni  niski 

2. Układ pracy jest właściwy      tak  nie 

uzasadnienie w przyp. odp. negatywnej ..………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………...………

………………………………………………………………………………. 

3. Praca zawiera odsyłacze do literatury     tak  nie 

ocena odwołań literaturowych 

(w przyp. odp. pozytywnej)    wysoka  średnia  niska 
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4. Praca zawiera poprawnie wykonany spis literatury   tak  nie 

ocena spisu literatury 

(w przyp. odp. pozytywnej)    wysoka  średnia  niska 

Uzasadnienie ….……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….……...………

……………………………………………………………………………….. 

5. Opisowe uzasadnienie oceny pracy 

(w tym propozycje wykorzystania pracy, wyróżnienia itp.) 

……………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Ocena końcowa pracy 
 

Pracę oceniam jako5: .............................................................................................................. 

Wrocław, dnia ...................... 

.................................  

  podpis recenzenta 

                                                      
5 bardzo dobrą(5.0); dobrą plus(4.5); dobrą(4.0); dostateczną plus(3.5); dostateczną(3.0); niedostateczną (2.0) 
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Załącznik 6 
WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE 

 

 

 

PROTOKÓŁ 

z egzaminu dyplomowego w roku akademickim ….....…………. 
 

Student ......................................................................................................... numer albumu 

................................... 

     (stopień, imię(imiona) i nazwisko) 

 

przystąpił do egzaminu dyplomowego w dniu …………………..…….      

przed Komisją wyznaczoną Rozkazem Rektora-Komendanta/Zarządzeniem Dziekana, w składzie: 

 

 Przewodniczący: -   ......................................................................................... 

  

 Członkowie:  -   ......................................................................................... 

 

   -   ......................................................................................... 

 
Tytuł pracy dyplomowej 

………………………………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ocena średnia za pracę dyplomową ............................................... 

  

Ocena średnia za studia  ............................................... 

 

 

Ocena z egzaminu dyplomowego 
 

Ocena za autoreferat ............................................... 

 

Treść pytań egzaminacyjnych:                                    Ocena: 
 

1. .......................................................................................................... 

..........................................................................................................  ................................. 

…………………………………………………………………….. 

2. .......................................................................................................... 

..........................................................................................................  ................................. 

…………………………………………………………………….. 

3. .......................................................................................................... 

..........................................................................................................  ................................. 

…………………………………………………………………….. 

  
Ocena średnia za egzamin dyplomowy      ................................ 
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Biorąc pod uwagę uzyskane oceny – za przedstawiony autoreferat oraz za udzielone odpowiedzi na 

pytania z zakresu programu studiów  – komisja egzaminacyjna  zdecydowała, że: 

 

.......................................................................                     zdał/a (nie zdał/a)* egzamin dyplomowy 
                (imię i nazwisko) 

 

 

z wynikiem   ............................................................... 
                                        (ocena cyfrowa i słowna)  
  

 

uzyskując ostateczny wynik studiów ........................................... i otrzymał(a) tytuł zawodowy 

……………… 
 

 

Wnioski Komisji 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Podpisy: 

 

 

 

 

CZŁONKOWIE: PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

 

 

1. .......................................................................... 

 

 

 

 

2. .......................................................................... 

 

.................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 7 

 

WYMOGI EDYTORSKIE W PRACACH DYPLOMOWYCH 

licencjackich, magisterskich, inżynierskich 

 

 

Praca dyplomowa stanowi dowód opanowania wiedzy, umiejętności i kompetencji  

z zakresu studiowanego kierunku studiów. Praca dyplomowa podejmowana jest w celu 

samodzielnego rozwiązania lub opracowania zagadnień o charakterze teoretycznym bądź 

praktycznym. Praca dyplomowa powinna spełniać wymaganiom pracy o charakterze naukowym. 

Praca dyplomowa magisterska charakteryzuje się znacznie wyższym poziomem zarówno 

merytorycznego opracowania zagadnień, jak również stosowanych metod technik badawczych.  

 

1. Celowość opracowania pracy dyplomowej  

Pisząc pracę dyplomową dyplomant powinien wykazać się, w szczególności:  

1) umiejętnością posługiwania się zdobytą podczas studiów wiedzą; 

2) pogłębioną wiedzą dotyczącą jednej z dyscyplin naukowych objętych programem studiów 

(tematyka prac magisterskich powinna korespondować, w miarę możliwości, z kierunkami 

badawczymi katedr i zakładów funkcjonujących w ramach wydziału); 

3) umiejętnością samodzielnego doboru literatury naukowej i materiałów źródłowych oraz 

zakresu ich wykorzystania; 

4) umiejętnością stosowania metod i technik badawczych; 

5) umiejętnością logicznego formułowania myśli oraz ich ścisłego zapisu 

w postaci tekstu. 

 

2. Wymogi formalne 

2.1. Wymagania językowe 

Praca powinna być skonstruowana poprawnie w zakresie wymagań językowych, tzn. powinna 

być napisana: 

1) z uwzględnieniem wszystkich norm obowiązujących w języku polskim; 

2) samodzielnie, zrozumiałymi zdaniami; 

3) z użyciem ścisłej terminologii; 

4) zgodnie z zasadami użytkowania języka polskiego zawartymi w art.3, ust. 1 Ustawy z 

dnia 7 października 1999 r. o języku polskim,. 

2.2. Objętość pracy 

Objętość pracy powinna być nie mniejsza niż 65 stron i nie większa niż 100 stron tekstu 

formatu A4 (ok. 5 arkuszy wydawniczych). 
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2.3. Wymagania edytorskie 

Praca dyplomowa powinna być napisana przy wykorzystaniu oprogramowania 

umożliwiającego zapisanie jej w pliku o rozszerzeniu kompatybilnym z Microsoft  Word (wersja 

oprogramowania 97 lub nowsza)z zastosowaniem następujących ograniczeń edytorskich: 

1)  ustawienia strony: format A4; orientacja pionowa; marginesy lustrzane (2,5cm z każdej 

strony + 1cm na oprawę); 

2) odstęp (interlinia) 1,5 wiersza. W tabelach, wykresach, opisach itp. dopuszcza się 

zastosowanie odstępu pojedynczego; 

3) czcionka: Times New Roman; wielkość czcionki: tytuły rozdziałów (14p); tytuły 

podrozdziałów (13p); tekst podstawowy (12p); 

4) numeracja stron: dół strony, wyrównanie do środka; 

5) kolumny tekstu (akapity) wyjustowane; 

6) przypisy dolne: Times New Roman; wielkość czcionki 10p; 

7) opis tabel (góra tabeli wyjustowane do lewej) i rysunków (dół rysunku wyjustowany do 

środka); 

8) pod każdym rysunkiem i każdą tabelą musi pojawić się odniesienie do źródła pochodzenia 

materiału (dopuszczalne są trzy formy podpisu: 

a) Źródło: opracowanie własne, 

b) Źródło: opracowano na podstawie Autor, Tytuł, Wydawnictwo, Miejsce rok, strona, 

c) Źródło: Autor, Tytuł, Wydawnictwo, Miejsce rok, strona; 

10) numeracja rysunków i tabel: zaleca się numerację przypisaną do numeru danego 

rozdziału (np. w rozdziale pierwszym: Rys. 1.1, Rys. 1.2, Tab. 1.1 itd.); 

11) numeracja wzorów matematycznych (jeśli występują): zaleca się numerację przypisaną 

do numeru danego rozdziału; 

12) strona tytułowa, spis treści, streszczenie pracy i oświadczenie autora pracy powinny być 

drukowane jednostronnie, zaś pozostałe elementy pracy dwustronnie z zachowaniem 

ciągłej numeracji stron; 

2.4. Bibliografia 

Dla określenia przypisów źródłowych w całej pracy stosujemy konsekwentnie „przypisy 

dolne” lub „przypisy harwardzkie” lub Styl APA (do wyboru).  

Poszczególne pozycje w wykazie literatury powinny być podane w kolejności alfabetycznej, 

niezależnie od przyjętej notacji (wykaz powinien zawierać wszystkie wykorzystane pozycje 

książkowe, artykuły, referaty itp.). 

 


