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do Wymogów dotyczących prac dyplomowych 
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SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO PRAC DYPLOMOWYCH 

Kierunek: ADMINISTRACJA 

 

WYMOGI OGÓLNE 

1. Temat pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej) powinien być związany  

z miejscem odbywania praktyk oraz specjalnością, którą student realizował w toku 

studiów.  

2. Treść pracy licencjackiej/magisterskiej powinna wskazywać na umiejętność 

wnioskowania studenta, przejawiającą się przez umiejętne połączenie części 

teoretycznej i praktycznej.  

3. Treść pracy licencjackiej/magisterskiej powinna wskazywać na umiejętność 

dokonywania samodzielnej analizy oraz formułowania własnych opinii lub wniosków. 

4. W pracy dyplomowej student powinien udokumentować umiejętność posługiwania się 

literaturą naukową, obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz orzecznictwem  

(o ile jest ono niezbędne do analizy omawianych kwestii), a także umiejętności 

korzystania z dokumentów/materiałów wewnętrznych zakładu pracy zdobytych 

podczas praktyk zawodowych.  

5. Praca magisterska, pomimo że może dotyczyć problematyki opracowanej przez 

studenta w pracy licencjackiej, nie może stanowić powtórzenia tematu 

i dotychczasowych rozdziałów z pracy licencjackiej (nawet po ich rozszerzeniu). 

6. Praca dyplomowa powinna uwzględniać aktualne źródła prawa, oficjalne dokumenty 

organów publicznych (np.: sprawozdania, raporty, decyzje. interpretacje podatkowe), 

jak również dokumenty/materiały wewnętrzne zakładu pracy zdobyte podczas praktyk 

zawodowych. Zaleca się - o ile jest to uzasadnione i możliwe - korzystanie  

z orzecznictwa. 

7. Praca licencjacka powinna się składać przynajmniej z 3 rozdziałów, zaś praca 

magisterska z co najmniej 4 rozdziałów.  

8. Praca dyplomowa powinna zawierać analizę praktyki w omawianym obszarze 

tematycznym, która ma miejsce w zakładzie pracy. Ponadto zaleca się, by połowa pracy 

stanowiła omówienie praktyki zakładu pracy.   

 



WYMOGI SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI PRACY 

1. Wstęp: 

 We wstępie należy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać przesłanki wyboru 

tematu pracy, określić cel pracy (opcjonalnie można także wskazać cel utylitarny/aplikacyjny) 

oraz sformułować ogólny problem badawczy, wskazać znaczenie/istotność poruszanych 

zagadnień, wskazać na wykorzystane materiały oraz źródła.  

Jeżeli student przeprowadza badania własne to metodologia tych badań musi być uwzględniona 

(w tym pytania badawcze i/lub hipotezy oraz wykorzystane metody) we wstępie  

lub w rozdziale, w którym prezentowane są wyniki tych badań – o ile w konstrukcji pracy jest 

wyodrębniony oddzielny rozdział dotyczący prezentacji badań empirycznych.  

2. Zasadnicza część pracy  

Zasadnicza część pracy dyplomowej powinna stanowić pogłębioną analizę badanego problemu 

opartą o literaturę przedmiotu, aktualne źródła prawa, oficjalne dokumenty organów 

publicznych, materiały wewnętrzne zakładu pracy zgromadzone podczas odbywania  

przez studenta praktyk zawodowych, jak również wyniki zrealizowanych badań empirycznych. 

Przy czym przyjmuje się, że zasadnicza część pracy może przyjąć dwie struktury: 

a) w pierwszej kolejności student przedstawia część teoretyczną podjętej problematyki, 

dokonuje niezbędnych analizy związanych z funkcjonowaniem instytucji, na przykładzie 

działania której pisze pracę (w tym materiałów wewnętrznych zakładu pracy); następnie student 

dokonuje analiz wyników badań empirycznych Część empiryczna powinna kończyć się 

podsumowaniem wyników przeprowadzonych badań, tj. prezentacją najważniejszych ustaleń. 

lub 

b)  student łączy część teoretyczną z częścią empiryczną w poszczególnych rozdziałach,  

tj. nie wyodrębnia oddzielnego rozdziału empirycznego.  

Jeżeli jest taka możliwość, zaleca się odwoływanie do badań zrealizowanych przez innych 

autorów bądź komunikatów z badań zrealizowanych przez instytucje badawcze (np. CBOS). 

Wyniki badań należy prezentować w postaci graficznej (tabele, wykresy, rysunki itd.)  

i opisowej, tj. dokonując pogłębionej analizy prezentowanych danych.  



Zaleca się, by tekst pracy dyplomowej w części empirycznej został uzupełniony  

(jeżeli zachodzi taka możliwość) materiałem graficznym, np. w postaci schematów, rysunków 

itp. 

3. Zakończenie lub Wnioski: 

W zakończeniu należy zawrzeć syntezę wniosków opartą na udowodnionych przesłankach  

oraz podsumowanie wyników podjętych badań, w tym: odpowiedzieć na postawione pytania 

badawcze oraz dokonać testowania hipotez (jeżeli zostały postawione).  

4. Bibliografia  

W pierwszej kolejności należy wymienić literaturę przedmiotu, a dalej kolejno: akty prawne, 

orzecznictwo, inne źródła (tj. dokumenty oficjalne, sprawozdania, raporty oraz opracowania, 

które nie posiadają autora), źródła internetowe (netografię). 

 

WYMOGI FORMALNE I TECHNICZNE  

1. W zakresie wymogów formalnych i technicznych obowiązują wytyczne zawarte  

w Wymogach dotyczących prac dyplomowych WNSiH w PWSIiP w Łomży, które 

stanowią załącznik do Procedury określającej ramowe zasady przygotowywania prac 

dyplomowych oraz przebiegu egzaminu dyplomowego na Wydziale Nauk Społecznych  

i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości  

w Łomży.  

 


