
Załącznik nr 6 

do Wymogów dotyczących prac dyplomowych 

Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSIiP w Łomży 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO PRAC DYPLOMOWYCH 

Kierunek: ZARZĄDZANIE 

 

1. Proces przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na kierunku studiów 

Zarządzanie powinien przebiegać zgodnie z wymogami dotyczącymi prac dyplomowych, 

przyjętymi w ramach "Procedury określającej ramowe zasady przygotowywania prac 

dyplomowych" przez Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych. 

 

2. Tematyka pracy musi być zgodna z kierunkiem studiów Zarządzanie i wybraną przez 

studenta specjalnością. Treść pracy musi w pełni odpowiadać tematowi określonemu  

w tytule pracy. 

 

3. Praca dyplomowa – zgodnie z koncepcją kształcenia przyjętą w Państwowej Wyższej Szkole 

Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – musi mieć charakter praktyczny.  

 

4. Praca dyplomowa w swojej zasadniczej części winna składać się z trzech (praca 

licencjacka)/ czterech (praca magisterska) rozdziałów, z wyraźnie wyodrębnionymi 

częściami: 

a) część teoretyczna powinna stanowić pogłębioną analizę badanego problemu opartą 

na podstawie bibliograficznej, tj. literaturze przedmiotu. Może również uwzględniać 

źródła internetowe (ze wskazaniem strony internetowej), które stanowią uzupełnienie 

podstawy bibliograficznej; 

b) część empiryczna, odnosząca się do analizy przedmiotu pracy, z wyodrębnioną 

częścią metodologiczną, w której należy przedstawić przedmiot i cel badań, wskazywać 

problemy badawcze i ewentualnie sformułowane hipotezy podlegające weryfikacji,  

a także określać zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze. W kolejnych 

podrozdziałach powinna prezentować wyniki przeprowadzonych badań własnych,  

z możliwością odwoływania się do wyników badań innych autorów, w oparciu  

o literaturę przedmiotu. Wyniki badań należy prezentować w postaci graficznej (tabele, 

wykresy, rysunki itd.) i opisowej, wnikliwie analizując prezentowane dane. Część 
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empiryczna powinna kończyć się podsumowaniem wyników przeprowadzonych badań, 

tj. prezentacją najważniejszych ustaleń.  

 

5. Na strukturę pracy dyplomowej składa się: wstęp, trzy/cztery rozdziały, o objętości 

przynajmniej 12-15 stron, z podziałem na 2-4 podrozdziały, zakończenie, bibliografia, spis 

tabel, wykresów i rysunków z podaniem pełnego brzmienia ich tytułów i stron ich 

występowania w pracy, załączniki (np. kwestionariusz ankiety). Praca licencjacka powinna 

liczyć nie mniej niż 40 stron, praca magisterska – nie mniej niż 50 stron (zaczynając od 

strony tytułowej i kończąc na stronie z bibliografią, a wyłączając część Załączniki). 

 

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

tematu pracy, określić cel i zakres pracy, wskazać metody badawcze, a także przedstawić 

ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy i podstawy źródłowe. 

 

7. W Zakończeniu należy wskazać syntetyczne wnioski wynikające z pracy, ustosunkować się 

do postawionego problemu badawczego oraz postawionych hipotez badawczych, 

ewentualnie zasygnalizować możliwości przyszłościowych rozwiązań.  

 

8. Bibliografia powinna zawierać: 

 wykaz wykorzystanej przy pisaniu pracy literatury sporządzony alfabetycznie 

według nazwisk autorów (bez wskazania stron powołanych w przypisach); 

 wykaz aktór prawnych (ustaw, rozporządzeń, zarządzeń) zestawionych według daty 

ich wydania poczynając od najstarszego, ze wskazaniem publikatorów; 

 netografię (źródła internetowe). 

 

9. Przy przygotowaniu pracy wskazane jest zachowanie określonych standardów technicznych 

stosownie do wymagań polskich norm (Kompozycja wydawnicza książki PN-78/N- 0 

1222). Szczegółowo zostały określone w dokumencie pt. "Wymogi dotyczące prac 

dyplomowych. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych. Państwowa Wyższa Szkoła 

Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży". 


