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ZALECANE ELEMENTY PRACY INŻYNIERSKIEJ: 

 

Str 1. - Strona tytułowa (wg wzoru w załączniku nr 1) - nienumerowana 

Str. 2 – pusta nienumerowana 

Str. 3 – Streszczenie, tytuł pracy, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (wg wzoru w 

zał. nr 1) 

Str. 4 – pusta nienumerowana 

Str. 5 – spis treści  

– rozpoczęcie numerowania stron (od str. 7, tj.  od strony, na której znajdzie się rozdział 

WSTĘP) i dalej kontynuacja numerów stron. 

 

Rodzaj i kolejność rozdziałów oraz sposób ich numerowania – praca analityczna: 

 

WSTĘP 

I. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA 

1. …. 

2. … 

3. …. 

II. CEL I ZAKRES PRACY 

1. Cel pracy 

2. Zakres pracy 

III. MATERIAŁ I METODY BADAWCZE  

1. Materiał badawczy 

2. Metody badawcze 

2.1. …. 

2.2. … 

2.3. … 

IV. WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE 

1. ….. 

2. …. 

3. …. 

V. DYSKUSJA WYNIKÓW 

VI. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

VII. SPIS PIŚMIENNICTWA 

ANEKS (ewentualnie) 
 

 

Oświadczenie autora pracy – na końcu pracy - początek oświadczenia na stronie 

nieparzystej. 
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PRACE DYPLOMOWE POWINNY BYĆ DRUKOWANE WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH 

ZALECEŃ: 

  

1) druk jednostronny dotyczy następujących stron pracy:  

 strona 1 - strona tytułowa;  

 strona 3 - streszczenie, tytuł pracy, słowa kluczowe w języku polskim; streszczenie, 

tytuł pracy, słowa kluczowe w języku angielskim;  

 strona 5 - spis treści (ewentualnie 6 strona, jeżeli spis treści nie mieści się na jednej 

stronie);  

 Strony 2, 4, 6 i ostatnia pozostają niezadrukowane; 

 

strona tytułowa, oświadczenie autora pracy, streszczenie, słowa kluczowe, zgoda na 

udostępnianie pracy w czytelniach biblioteki PWSIiP muszą być zgodne ze wzorem 

zamieszczonym w załączniku nr 1;  

 

2) Pozostała część pracy racy powinna być drukowana dwustronnie: 

 czcionką Times New Roman – rozmiar 12; 

 odstęp między wierszami 1,5; 

 tekst wyjustowany;  

 marginesy górny i dolny 2,5 cm, lewy 3,5 cm (oprawa), prawy 1,5 cm, marginesy 

lustrzane; 

 numeracja stron na dole, wypośrodkowana; 

 akapity - wcięcie 1 cm;    

 nie należy stosować przypisów dolnych; 

 wykaz literatury powinien być zamieszczony w kolejności alfabetycznej w rozdziale 

SPIS PIŚMIENNICTWA; 

3) numeracja stron ukazuje się od strony 7 (tj. począwszy od WSTĘPU); wszystkie pozostałe 

strony muszą zawierać treść pracy wg określonego spisu treści; 

4) Rozdziały główne powinny być numerowane wielkimi cyframi rzymskimi; 

5) Podrozdziały w rozdziałach głównych numerowane są od początku tj. zawsze od pkt. 1 - 

cyframi arabskimi; 

6) każdy główny rozdział pracy zaczyna się od nowej strony;   

7) Rysunki – podpis umieszczany jest pod rysunkiem, numeracja rysunków powinna być 

ciągła w całej pracy. Nad rysunkiem i pod podpisem powinien być pozostawiony jeden 

wiersz wolny;    

8) Tabele – tytuł tabeli umieszczany jest nad tabelą; numeracja table powinna być ciągła w 

całej pracy. Jeżeli tabela opracowana jest na podstawie danych literaturowych – źródło 

(źródła) umieszcza się pod tabelą. Tabel nie należy dzielić pomiędzy stronami. Dopuszcza się 

zmniejszenie czcionki w tabeli do wielkości (10) i zmniejszenie odstępu między wierszami; 
 

 

 


