Zasady przygotowania prac dyplomowych na studiach podyplomowych z
biotechnologii
1. Wymogi podstawowe:
1.1. Praca dyplomowa jest przygotowywana samodzielnie przez słuchacza studiów
podyplomowych, pod kierunkiem promotora.
1.2. Temat pracy powinien być wyznaczony zakresem jednego z przedmiotów objętych
programem studiów. Pod opieką naukową promotora słuchacz powinien ustalić i
uściślić temat pracy, określić cel i zakres, oraz wybrać właściwa metodę dla
sformułowania problemu badawczego.
1.3. Słuchacz w pracy dyplomowej powinien wykazać się szczególną znajomością
obranej tematyki wraz z odpowiednią literaturą, stanem badań, umiejętnością
naukowego opracowania tematu, oraz przedstawienia go na piśmie.
2. Charakter pracy:
2.1. Teoretyczo-literaturowy - związany z zainteresowaniami badawczymi słuchacza;
przegląd dostępnej literatury i jej analiza, porównanie wyników badań innych
autorów.
2.2. Badawczy – rozwiązanie problemu badawczego; badania o charakterze
ilościowym lub jakościowym; charakter pracy ściśle uzależniony od możliwości
wykonania badań przez słuchacza.
3. Wymogi techniczne: dwa egzemplarze w miękkiej oprawie, druk dwustronny, papier
biały, format A4, czcionka 12 pkt., styl Times New Roman, odstęp między wierszami
1,5, marginesy: górny i dolny 2,5 cm, prawy – 1,5 cm, lewy – 4,0 cm, stosować
justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów), stosować akapity, wszystkie
strony pracy są ponumerowane (pierwsza strona jest stroną tytułową pracy
dyplomowej), tytuły rozdziałów powinny być napisane wersalkami pogrubioną
czcionką o rozmiarze 14 pkt., tytuły podrozdziałów – czcionką pogrubioną 12 pkt.,
odnośniki literatury – numery w tekście w nawiasie kwadratowym, zalecana objętość
pracy 25-35 stron.
4. Praca dyplomowa powinna składać się z następujących elementów:
4.1. Strony tytułowej – załącznik.
4.2. Krótkiego wstępu, zawierającego tezę lub hipotezę, uzasadnienie wyboru tematu
pracy.
4.3. Wyraźnie określonego celu i zakresu pracy.

4.4. Opisu sposobu rozwiązywanie problemu badawczego – w pracy o charakterze
teoretyczno-literaturowym: przegląd literatury; w pracy o charakterze badawczym:
materiały i metody stosowane w badaniach, uzyskane wyniki, omówienie i
dyskusję uzyskanych wyników.
4.5. Podsumowania: w podsumowaniu należy wskazać syntetycznie wnioski
wynikające z pracy.
4.6. Bibliografii

w

alfabetycznej

kolejności

zgodnie

z

bibliograficznego.
4.7. Oświadczenia o samodzielności napisania pracy dyplomowej.
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