
 

 

Regulamin dyplomowania na Wydziale Organizacji i Zarządzania 

Politechniki Łódzkiej 

aktualizacja z dnia 09 września 2015 roku 
 

§1 

 

1. W zakresie dyplomowania obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu Studiów w Politechnice 

Łódzkiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku dotyczące dyplomowania (§30-§37), Zarządzenia Nr 

4/2015 Rektora Politechniki Łódzkiej z dn. 16 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenie Procedury 

antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej, Ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o 

zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego  z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. 

2. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich studentów, którzy studiują na Wydziale Organizacji i 

Zarządzania lub piszą prace dyplomowe pod opieką pracowników Wydziału Organizacji i 

Zarządzanie. 

§2 

 

1. Praca dyplomowa jest najważniejszą samodzielną pracą studenta, kończącą cykl kształcenia na 

danym poziomie. Praca dyplomowa stanowi samodzielne, pisemne opracowanie przez studenta 

tematu badawczego, nad realizacją którego opiekę naukową sprawuje kierujący pracą (promotor).  

2. Na studiach pierwszego stopnia promotorem może być nauczyciel akademicki co najmniej ze 

stopniem naukowym doktora. Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału może upoważnić do 

kierowania pracą specjalistę spoza Uczelni. 

3. Na studiach drugiego stopnia promotorem może być profesor lub adiunkt ze stopniem naukowym 

doktora habilitowanego. Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału może upoważnić do 

kierowania pracą dyplomową pracownika Uczelni ze stopniem doktora lub specjalistę spoza 

Uczelni. W przypadku pracy magisterskiej promotorem może być adiunkt, docent lub starszy 

wykładowca ze stopniem doktora z co najmniej trzyletnim stażem pracy na danym stanowisku. 

4. Kierujący pracą może wnioskować do Dziekana o zatwierdzenie dodatkowej osoby - opiekuna 

pracy dyplomowej, współpracującej przy nadzorze nad przebiegiem pracy. 

5. Temat i zakres pracy dyplomowej powinny być zgodne z efektami kształcenia określonymi dla 

danego kierunku i poziomu kształcenia. Tematykę pracy może zaproponować promotor, jak i 

student.  

6. Wymogi stawiane pracom dyplomowym określono w załączniku 1. 

7. Za zapewnienie właściwej jakości procesu dyplomowania odpowiada kierownik jednostki 

dyplomującej, szczególnie w zakresie zachowania kompetencji merytorycznych promotorów oraz 

związku tematu pracy z programem i poziomem kształcenia  W przypadku realizacji pracy poza 

Wydziałem, czy też poza Uczelnią, temat pracy podlega akceptacji przez Dziekana. Opiekę nad 

pisaniem pracy dyplomowej sprawuje promotor, który odpowiada za merytoryczną i formalną 

poprawność pracy. Wymogi co do układu pracy przedstawiono w załączniku 2. 

8. Jednostki dydaktyczne Wydziału przygotowują listy promotorów i proponowane przez nich 

obszary tematyczne prac dyplomowych na każdy następny rok akademicki w terminie do 31 

stycznia. Proponowane obszary tematyczne prac powinny być zgodne z obszarem działalności 

naukowej poszczególnych promotorów. Obszary te są zatwierdzane przez Dziekana po 

zasięgnięciu opinii Komisji ds. Dydaktyki i Rady Wydziału, a następnie podawane do wiadomości 

studentów w terminie do 31 marca.  

 

§3 

 

1. Student przed rozpoczęciem semestru poprzedzającego semestr dyplomowy, w terminie do 31 

maja dla studiów kończących się w semestrze letnim lub w terminie do 15 stycznia dla studiów 



kończących się w semestrze zimowym, podejmuje decyzję o wyborze promotora i obszaru 

tematycznego, składając kartę zgłoszenia tematu pracy dyplomowej (załącznik 3) w jednostce, w 

której zatrudniony jest promotor.  W przypadku, gdy promotor nie jest pracownikiem Wydziału, 

student składa kartę pracy dyplomowej w Dziekanacie. 

2. W przypadku przekroczenia przez danego promotora dopuszczalnego limitu prac na dany rok 

akademicki, ma on prawo wyboru kandydatów, a pozostali studenci są przez kierowników 

jednostek przydzielani do innych promotorów. 

3. Studenci, dla których nie udało się wyznaczyć promotora z proponowanego zakresu tematycznego 

otrzymują możliwość wyboru innego tematu i promotora w ciągu 7 dni od otrzymania informacji z 

jednostki. 

4. Studenci, którzy nie złożyli karty zgłoszenia pracy dyplomowej w wyznaczonych terminach, 

zostaną przydzieleni do promotorów wybranych poprzez właściwych Prodziekanów. 

5. Listy promotorów z przypisanymi im studentami i obszarami tematycznymi są przesyłane do 

Dziekanatu w terminie do 25 czerwca na studiach kończących się w semestrze letnim i do 10 

lutego na studiach kończących się w semestrze zimowym w celu zatwierdzenia przez Dziekana, po 

zasięgnięciu opinii Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki, a następnie niezwłocznie podawane do 

wiadomości studentów. 

6. Po zatwierdzeniu listy dyplomantów zmiana promotora jest możliwa tylko za zgodą Dziekana, po 

złożeniu podania zaopiniowanego przez obecnego i przyszłego  promotora. Podejmując decyzję 

Dziekan w pierwszej kolejności uwzględni obciążenie przyszłego promotora pracami 

dyplomowymi. 

 

§4 

 

1. Seminarium dyplomowe 1 prowadzone jest przez kierowników jednostek nadzorujących dany 

kierunek studiów, seminarium dyplomowe 2 prowadzone jest przez promotora. 

2. Zadaniem promotora jest ukierunkowanie sposobu myślenia dyplomanta i pomoc we wszystkich 

kluczowych momentach, w których należy podejmować decyzje, stawiać tezy, planować badania 

oraz opracowywać ich wyniki. 

3. Prowadzenie pracy odbywa się poprzez regularne konsultacje, do których jest zobowiązany 

zarówno dyplomant, jak i promotor. W przypadku prac interdyscyplinarnych kierownik jednostki 

może w razie konieczności na wniosek promotora wyznaczyć konsultanta pomocniczego. 

4. Zmiana lub modyfikacja tematu pracy dyplomowej w trakcie jej realizacji w stosunku do 

wcześniej zadeklarowanego w karcie tematu pracy dyplomowej (załącznik 3) jest możliwa. W 

takiej sytuacji student jest zobowiązany do złożenia uaktualnionej karty tematu pracy dyplomowej 

w miejscu o którym mowa w §3 pkt.1.-  jednak nie wcześniej niż po zaliczeniu seminarium I i nie 

później niż 10 dni przed złożeniem pracy. 

 

§5 

 

1. Aby uzyskać zaliczenie semestru dyplomowego, student zobowiązany jest złożyć pracę 

dyplomową u promotora i uzyskać liczbę punktów wynikającą z programu studiów potwierdzoną 

wpisem „zaliczono” do systemu informatycznego Uczelni, nie później niż do końca semestru 

kończącego studia, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego. 

2. Student w ciągu 21 dni od uzyskania liczby punktów wynikającej z programu studiów składa 

komplet wymaganych dokumentów (załącznik 4) w sekretariacie jednostki, w której zatrudniony 

jest jego promotor. W przypadku, gdy promotor nie jest pracownikiem Wydziału, student składa 

komplet wymaganych dokumentów w jednostce, która prowadzi daną specjalność dyplomowania.  

3. Sekretariat jednostki jest zobowiązany do sprawdzenia wszystkich dokumentów przyjmowanych 

od studenta (łącznie z możliwością odczytania wersji elektronicznej pracy) i przekazania ich do 

Dziekanatu. 

4. Jeżeli termin złożenia pracy dyplomowej nie został przez studenta dotrzymany z przyczyn od 

niego niezależnych może on ubiegać się o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, 



jednakże nie dłużej niż o trzy miesiące od terminu określonego w punkcie 1. Decyzję podejmuje 

Dziekan po zasięgnięciu opinii kierującego pracą. 

5. Jeżeli student nie złożył pracy dyplomowej w wymaganym terminie, Dziekan podejmuje decyzję o 

rejestracji na kolejny semestr na zasadzie powtarzania na podstawie odpowiedniego podania 

studenta lub o skreśleniu go z listy studentów. Studentowi przysługuje co najwyżej czterokrotne 

powtarzanie semestru dyplomowego. 

 

§6 

 

1. Promotor swój egzemplarz pracy wraz z oceną (załącznik 9),  protokołem kontroli oryginalności 

pracy (załącznik 11) i jeżeli to konieczne opinią dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej 

(załącznik 12) składa w jednostce dyplomującej nie później niż 10 dni od daty złożenia kompletu 

dokumentów przez studenta w sekretariacie jednostki. Dziekan na wniosek kierownika jednostki 

dyplomującej w ciągu 7 dni od daty złożenia dokumentów wyznacza recenzenta pracy. Recenzent 

w ciągu 10 dni od daty wyznaczenia przez Dziekana, składa w jednostce pracę z recenzją 

(załącznik 10). 

2. Recenzentem pracy może być profesor lub adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego. 

Dziekan może upoważnić do recenzowania prac dyplomowych nauczyciela akademickiego ze 

stopniem naukowym doktora lub specjalistę spoza Uczelni. Nie dotyczy to przypadku, kiedy 

kierownikiem pracy dyplomowej jest nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym doktora lub 

specjalista spoza Uczelni. 

Recenzentem pracy magisterskiej może być doktor z co najmniej pięcioletnim stażem pracy na 

stanowisku adiunkta, docenta lub starszego wykładowcy. 

3. Obowiązuje następująca skala ocen z pracy: 5,0 - pięć, 4,5 - cztery i pół, 4,0 - cztery, 3,5 - trzy i 

pół, 3,0 - trzy, 2,0 - dwa. 

4. Student ma prawo do zapoznania się z opinią i recenzją pracy w ciągu 3 dni przed terminem 

obrony. Dokumenty te będą dostępne w sekretariacie jednostki, w której odbędzie się obrona. 

5. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie z pracy dyplomowej oceny 

co najmniej „trzy” wystawionej przez kierującego pracą oraz recenzenta/ recenzentów. 

6. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty dopuszczenia 

do egzaminu dyplomowego. 

7. Po egzaminie dyplomowym jeden z wydrukowanych egzemplarzy pracy otrzymuje promotor, 

drugi zostaje w dokumentacji studenta w Dziekanacie. 

 

§7 

 

1. W przypadku negatywnej pisemnej recenzji pracy, gdy promotor uzna ją za słuszną, a recenzent 

określa warunki modyfikacji lub uzupełnienia pracy dla uzyskania pozytywnej recenzji, dyplomant 

otrzymuje od Dziekana zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy, jednak bez możliwości 

przekroczenia regulaminowego terminu 3 miesięcy. Gdy termin ten zostanie przekroczony, student 

może uzyskać zgodę na powtarzanie semestru dyplomowego. 

2. Powtórne złożenie pracy i wyznaczenie terminu jej obrony wymaga uzyskania pozytywnej recenzji 

pracy od tego samego recenzenta, który uprzednio przedstawił recenzję negatywną. W sytuacjach 

szczególnych Dziekan może wyznaczyć nowego recenzenta. 

3. W przypadku, gdy promotor przyjmuje negatywną recenzję za słuszną, a recenzent dyskwalifikuje 

pracę i wymaga nowego jej ujęcia lub sugeruje całkowitą zmianę tematu, Dziekan może na 

wniosek studenta nakazać powtarzanie semestru dyplomowego z możliwością zmiany tematu oraz 

promotora pracy. 

4. Gdy promotor nie uzna negatywnej oceny recenzji za słuszną, to na jego wniosek Dziekan 

wyznacza dodatkowego recenzenta pracy. 

5. Jeśli druga recenzja pracy jest pozytywna, zostaje wyznaczony termin obrony, na której 

przedstawione zostają obie recenzje, a ostateczną decyzję o wyniku obrony podejmuje Komisja 

Egzaminu Dyplomowego po dokonaniu oceny jej przebiegu i wysłuchaniu dyskusji. 



6. Jeśli recenzja dodatkowego recenzenta jest negatywna, Dziekan na wniosek studenta może nakazać 

powtarzanie semestru dyplomowego z możliwością zmiany zarówno tematu pracy, jak i 

promotora. 

 

§8 

 

1. Funkcję przewodniczącego Wydziałowej Komisji Egzaminu Dyplomowego pełnią Dziekan, 

prodziekani i kierownicy jednostek oraz samodzielni pracownicy naukowi, powołani na początku 

kadencji przez Dziekana, po akceptacji Rady Wydziału. Kierownicy jednostek mogą powołać 

sekretarzy Komisji Egzaminu Dyplomowego. 

2. Skład Komisji Egzaminu Dyplomowego ustala Dziekan na wniosek kierownika jednostki. 

Wymaga się, aby w składzie Komisji Egzaminu Dyplomowego dla studiów pierwszego stopnia był 

co najmniej jeden samodzielny pracownik naukowy, a dla studiów drugiego stopnia co najmniej 

dwóch samodzielnych pracowników naukowych. 

3. Obrona pracy dyplomowej i egzamin dyplomowy odbywają się przed Komisją Egzaminu 

Dyplomowego w następującym składzie:  

 przewodniczący,  

 promotor,  

 recenzent (lub recenzenci) pracy, 

 ewentualnie inni członkowie Komisji. 

W pracy Komisji za zgodą Dziekana mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele firm 

zainteresowanych tematyką pracy dyplomowej. 

4. Za prawidłowe wypełnienie dokumentacji egzaminu dyplomowego odpowiada kierownik jednostki 

lub wyznaczony przez niego sekretarz. 

5.  Po egzaminie dyplomowym sekretariat jednostki dyplomującej zobowiązany jest w terminie 7 dni 

dostarczyć do Dziekanatu komplet dokumentów wraz z protokołem. 

 

§9 

 

1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i jest poprzedzony obroną pracy dyplomowej. 

2. Obrona pracy dyplomowej obejmuje prezentację pracy przez dyplomanta (zaleca się 

wykorzystanie technik multimedialnych) oraz dyskusję nad prezentowaną pracą, w której 

dyplomant powinien obronić tezy pracy, zastosowane rozwiązania, odpowiedzieć na pytania i 

zarzuty zawarte w opinii i recenzji oraz na pytania osób uczestniczących w obronie. Przebieg 

obrony jest oceniany przez Komisję Egzaminu Dyplomowego w sposób tajny i służy ustaleniu 

ostatecznej oceny pracy, wpisywanej do protokołu. 

3. Za zgodą Dziekana obrona pracy dyplomowej może mieć charakter jawny. 

4. Egzamin dyplomowy odbywa się bezpośrednio po obronie pracy i ma charakter niejawny. 

Warunkiem dopuszczenia dyplomanta do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z obrony 

pracy dyplomowej. Na egzaminie dyplomant powinien omówić wybrane przez Komisję trzy 

zagadnienia z zestawu zagadnień dyplomowych, obowiązujących dla danego programu, poziomu i 

rodzaju studiów.  

5. Lista zagadnień na egzamin dyplomowy jest weryfikowana raz w roku i zatwierdzana przez 

Dziekana po zasięgnięciu opinii Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki, a następnie podawana do 

wiadomości studentów przed rozpoczęciem semestru dyplomowego. Obowiązuje ona 

dyplomantów semestru letniego w danym roku akademickim oraz dyplomantów semestru 

zimowego w następnym roku akademickim. 

6. Ostateczną ocenę za egzamin dyplomowy ustala Komisja Egzaminu Dyplomowego w sposób 

niejawny, jako średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne odpowiedzi, stosując skalę ocen jak w 

§6, p. 3 niniejszego Regulaminu. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie trzech pozytywnych 

ocen cząstkowych. 

7. W przypadku gdy student nie uzyska oceny pozytywnej z egzaminu dyplomowego lub w 

przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie Dziekan podejmuje decyzję o 

wyznaczeniu drugiego, ostatecznego terminu egzaminu dyplomowego. W przypadku negatywnej 



oceny z egzaminu w drugim terminie lub nieusprawiedliwionej nieobecności studenta Dziekan 

wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów. 

 

§10 

 

1. Ostateczny wynik studiów stanowi sumę: 0,6 średniej ważonej ocen uzyskanych w ciągu całego 

okresu studiów, z wyłączeniem ocen 2,0 (dwa) oraz po 0,2 ocen z pracy dyplomowej i egzaminu 

dyplomowego. 

2. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się końcową ocenę studiów, określaną na 

podstawie ostatecznego wyniku studiów, zgodnie z zasadą: 

4,85 i więcej  celujący, 

4,55 – 4,84  bardzo dobry, 

4,20 – 4,54  ponad dobry, 

3,80 – 4,19  dobry, 

3,40 – 3,79  dość dobry, 

do 3,39  dostateczny. 

 

§11 

 

1. W przypadku podejrzenia plagiatu Dziekan kieruje sprawę do Rektora.  

2. W przypadku stwierdzenia plagiatu po zakończeniu egzaminu dyplomowego ma zastosowanie art. 

193 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

§12 

 

Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dziekan. 



Załącznik 1 

 

Wymogi stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Organizacji i Zarządzania  

 
Praca dyplomowa ze względu na wymogi regulaminowe: 

 jest pracą wykonywaną samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora, 

 podlega recenzowaniu,  

 stanowi przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu dyplomowego, 

 pod względem merytorycznym jest związana z kierunkiem studiów. 

 

Wymogi stawiane pracom dyplomowym na studiach pierwszego stopnia 

 

Praca licencjacka może mieć charakter: 

- analizy wybranego obszaru działalności gospodarczej (produkcyjnej, usługowej itp.) 

- biznesplanu, 

- raportu z badań własnych (przeprowadzonych metodą ankiety, wywiadu itp.), 

- opisu przypadku (case study), 

- projektu — odnośnie praktycznego rozwiązania problemu działania przedsiębiorstwa, instytucji itp. 

Przygotowanie pracy licencjackiej powinno ukształtować lub pogłębić umiejętności: 

- czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej do wnioskowania 

teoretycznego i zastosowania w praktyce, 

- samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych, związanych z jej tematem, 

- posługiwania się literaturą przedmiotu i innymi materiałami w toku prowadzenia rozważań, w tym 

wykorzystywania cudzego dorobku naukowego, z powołaniem się na źródła, 

- diagnozowania i oceny problemu badawczego w praktyce gospodarczej, 

- stosowania warsztatu badawczego w zakresie posługiwania się naukowymi metodami badań, 

- prowadzenia logicznego toku wywodów, 

- posługiwania się jasnym, precyzyjnym oraz poprawnym stylistycznie i gramatycznie językiem. 

 

Praca inżynierska powinna zawierać: 

- rozwiązanie konkretnego problemu inżynierskiego przy wykorzystaniu wiedzy zdobytej w całym 

okresie studiów, 

- ścisłe powiązanie wyników pracy badawczej z praktyką inżynierską. 

  

Przygotowanie pracy inżynierskiej powinno ukształtować lub pogłębić umiejętności: 

- projektowania i wdrażania metod wytwarzania produktów, przedmiotów bądź obiektów 

charakteryzujących się cechami użytkowymi, 

- organizowania procesu produkcyjnego i eksploatacji obiektów, 



- rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej, 

- wykorzystania współczesnych narzędzi działania inżynierskiego, w tym technik komputerowych, 

- powiązania wyników pracy badawczej z praktyką inżynierską, 

- prowadzenia logicznego toku wywodów, 

- posługiwania się jasnym, precyzyjnym oraz poprawnym stylistycznie i gramatycznie językiem. 

 

Wymogi stawiane pracom dyplomowym na studiach drugiego stopnia  

 

Praca magisterska musi mieć charakter: 

- systematyzujący, 

- badawczy. 

Wymogi merytoryczne stawiane pracom magisterskim to: 

- wyraźne określenie problemu teoretycznego i empirycznego oraz założeń badawczych, 

- zastosowanie metod i technik badawczych. 

Przygotowanie pracy magisterskiej powinno ukształtować lub pogłębić umiejętności: 

- czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej do wnioskowania 

teoretycznego i zastosowania w praktyce, 

- samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych, związanych z jej tematem, 

- posługiwania się literaturą przedmiotu i innymi materiałami w toku prowadzenia rozważań, w tym 

wykorzystywania cudzego dorobku naukowego, z powołaniem się na źródła, 

- krytycznej analizy i oceny dorobku teoretycznego w danej dyscyplinie, 

- dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie badanych zjawisk, 

- diagnozowania i oceny problemu badawczego w praktyce gospodarczej, 

- stosowania warsztatu badawczego w zakresie posługiwania się naukowymi metodami badań, 

- prowadzenia logicznego toku wywodów, 

- posługiwania się jasnym i precyzyjnym oraz poprawnym stylistycznie i gramatycznie językiem.



                                                                                                                                 Załącznik 2 

 

Wymogi stawiane co do układu pracy dyplomowej 

 

W skład pracy dyplomowej wchodzi: 

- karta tytułowa (załącznik 5), 

- spis treści, 

- wstęp (we wstępie należy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać przesłanki wyboru 

tematu pracy, określić problematykę, cel i zakres pracy, sformułować tezę i hipotezy badawcze, 

wskazać metody badawcze, a także przedstawić ogólne informacje o zawartości poszczególnych 

rozdziałów pracy oraz określić charakter i rodzaje materiałów źródłowych), 

- tekst główny, wyrażający treść z uwzględnieniem podziału na rozdziały i podrozdziały, odnoszące 

się do przedmiotu badań i perspektywy badawczej oraz dotyczące typologicznego opracowania 

zebranego materiału badawczego, 

- zakończenie (zawierające syntezę wniosków opartą na udowodnionych przesłankach i 

podsumowanie wyników podjętych rozpoznań badawczych), 

- wykaz wykorzystanej w pracy literatury, zgodny z wymogami opisu bibliograficznego, w 

alfabetycznej kolejności, 

- wykaz wykorzystanych aktów prawnych (w uzasadnionych przypadkach), 

- wykaz rysunków, 

- wykaz tabel, 

- wykaz załączników, 

- oświadczenie studenta o samodzielności przygotowania pracy. 

 

Wymogi edycyjne 
 

Praca powinna być przygotowana według poniższych zasad edycyjnych. 

1. Tekst ma być opracowany przy pomocy edytora tekstu z wykorzystaniem czcionki Times New 

Roman.  

2. Marginesy lustrzane: góra 3 cm, dół 2 cm, wewnętrzny 3 cm, zewnętrzny 2 cm. Nagłówek i stopka 

1,25 cm. 

3. Spis treści z podaniem numerów stron należy umieścić po stronie tytułowej. 

4. Pozycje w spisie treści - czcionka 12 pkt., wyjustowany, odstęp między wierszami pojedynczy, 

odległości przed i po akapicie 3 pkt. Numer strony podany przy zewnętrznym marginesie. Między 

tekstem a numerem strony znaki wiodące kropki. 

5. Rysunki i tabele umieszczone w tekście nie mogą wykraczać poza określone marginesami 

wymiary stron. Muszą być czytelne i przejrzyste.  

6. Każdy obiekt typu rysunek,  tabela, wzór musi mieć podane źródło. 

7. Numeracja stron w prawym górnym rogu – czcionka 12 pkt. 

8. Tytuły rysunków należy umieszczać pod rysunkiem. 



9. Podpisy rysunków należy poprzedzić skrótem „Rys.” z numerem podającym rozdział i numer 

kolejny rysunku w rozdziale (np. Rys. 2.3. – rozdział 2 rysunek 3 w tym rozdziale) i wyśrodkować 

lub wyrównać do lewego brzegu rysunku. Źródło rysunku należy podać pod podpisem rysunku 

poprzedzając je słowem „Źródło”. Jeżeli podpis pod rysunkiem nie mieści się w jednej linii, druga 

linia tekstu musi mieć wcięcie tak, aby tekst zaczynał się dokładnie w miejscu zaczynania się 

tekstu w pierwszej linii. 

 

Rys. 2.3. Tytuł rysunku, który nie mieści się w jednej linii  

tekstu, ponieważ jest bardzo długi 

Źródło: opracowanie własne 

10. Tytuł tabeli należy poprzedzić słowem Tabela z numerem określonym tak jak dla rysunków. Tytuł 

należy umieszczać nad tabelą. Źródło tabeli należy podać pod tabelą poprzedzając je słowem 

„Źródło”. Jeżeli tytuł tabeli nie mieści się w jednej linii, druga linia tekstu musi mieć wcięcie tak, 

aby tekst zaczynał się dokładnie w miejscu zaczynania się tekstu w pierwszej linii. 

Tabela 4.7. Tytuł tabeli, który nie mieści się w jednej linii tekstu, ponieważ jest bardzo długi 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ... 

11. W przypadku opracowania rysunku lub tabeli przez studenta należy podać jako źródło – 

opracowanie własne lub opracowanie własne na podstawie ... 

12. Wzory należy wycentrować, numerację umieścić przy prawym marginesie. Numeracja wzorów w 

pracy jest ciągła. 

z2 = x2 + y2       (1) 

13. Dla wzorów źródło można podać w przypisie. 

14. Przypisy należy umieścić na dole strony z numeracją ciągłą dla całej pracy. Wielkość czcionki 

przypisu 10 pkt. 

15. Tytuł rozdziału 1 poziom - czcionka 16 pkt., wyrównanie do lewej, pogrubiony, pisany wielkimi 

literami, odstęp przed i po akapicie 12 pkt. Numeracja pierwszego poziomu rozdziałów 1., 2., 3., ...   

16. Tytuł podrozdziału 2 poziom - czcionka 14 pkt., wyrównanie do lewej, pogrubiony, odstęp przed i 

po akapicie 12 pkt. Numeracja 2 poziomu podrozdziałów 2.1., 2.2., 2.3. ..... 

17. Tytuł podrozdziału 3 poziom - czcionka 12 pkt., wyrównanie do lewej, pogrubiony, odstęp przed i 

po akapicie 12 pkt. Numeracja podrozdziałów 3 poziomu 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., ...... 

18. Tekst podstawowy - czcionka 12 pkt., wyjustowany, odstępy między wierszami 1,5 wiersza, akapit 

(wcięcie pierwszego wiersza) 1,25 cm. Należy narzucić dzielenie wyrazów w tekście. 

19. Tytuł tabeli - czcionka 12 pkt., wyrównany do lewego brzegu tabeli, odstęp między wierszami 

pojedynczy, odstęp po akapicie 6 pkt.  

20. Podpis pod rysunkiem - czcionka 12 pkt., wyśrodkowany lub wyrównany do lewego brzegu 

rysunku, odstęp między wierszami pojedynczy, odstęp po akapicie 6 pkt. 

21. Źródło - czcionka 11 pkt., wyśrodkowany tak jak rysunek lub tabela, kursywa, odstęp między 

wierszami pojedynczy, odstęp przed i po akapicie 6 pkt. 

22. Wypunktowania lub numerowanie muszą w całej pracy mieć jeden rodzaj dla danego poziomu np. 

      

      

      

      



 Produkt XXX (pierwszy poziom wypunktowania) 

 Produkt YYY 

 Rodzaj A (drugi poziom wypunktowania) 

 Rodzaj B 

23. Pozycje w wypunktowaniu lub numerowaniu - czcionka 12 pkt., tekst wyjustowany, odstępy 

między wierszami 1,5 wiersza. 

24. Pozycje w spisie literatury - czcionka 12 pkt., wyjustowany, odstęp między wierszami pojedynczy. 

25. Pozycje w spisach tabel, rysunków, załączników – czcionka 12 pkt., tekst wyjustowany, odstęp 

między wierszami pojedynczy. 

26. Dla spisu rysunków i tabel należy zastosować zasady tworzenia jak przy spisach treści. Numer 

strony podany przy prawym marginesie. Między tekstem a numerem strony znaki wiodące kropki. 

27. W tekście nie mogą występować puste miejsca. 

28. Główne rozdziały (pierwszy poziom) muszą zaczynać się od nowej strony. 

29. Załączniki muszą być numerowane. 

 

PRZYPISY W PRACY DYPLOMOWEJ1 

 

Przypisy są wyrazem właściwego wykorzystania literatury przez autora pracy, pokazują na ile dobrze 

autor opracowuje literaturę i czy właściwie z niej korzysta. Przypisy zamieszczane są u dołu strony. 

Odgrywają w pracy bardzo ważną rolę, tworząc wraz z bibliografią tzw. aparat naukowy pracy. Służą 

nie tylko wskazaniu z jakich źródeł i prac korzystał autor w konstruowaniu swojej pracy, ale również 

jest to środek umożliwiający zweryfikowanie samej pracy. Poprzez podanie źródła danej informacji 

autor umożliwia innym sprawdzenie, czy treści zawarte w pracy są zgodne ze stanem faktycznym, czy 

może autor opierał się na źródłach wątpliwej jakości.  

 

PRZYPIS ODWOŁUJĄCY SIĘ DO KSIĄŻKI  
2 Lebson S., Podstawy miernictwa elektrycznego, PWN, Warszawa 1972, s. 87-101 

PRZYPIS ODWOŁUJACY SIĘ DO OPRACOWANIA ZAWARTEGO W PRACY ZBIOROWEJ  

4 Suchodolski B., Nauka nieujarzmiona, w: S. Kieniewicz (red.), Polska XIX wieku, PWE, Warszawa 

1986, s. 400-460. 

PRZYPIS ODWOŁUJACY SIĘ DO ARTYKUŁU W CZASOPISMIE  

51 Klary B., Umberto Eco i jego rozmyślania "o literaturze" , "Biblioteka w Szkole" 2003 nr 11, s. 11 

ZASADY CYTOWANIA - CIĄG PRZYPISÓW 

1. Jeżeli dana pozycja cytowana jest w następnym z kolei przypisie, lecz przypis odnosi się do innej 

niż poprzednia strony danej pozycji, stosuje się wówczas zapis:  
1 Lebson S., Podstawy miernictwa elektrycznego, PWN, Warszawa 1972, s. 87-101 
2 Tamże, s. 45 

2. W przypadku, gdy autor odwołuje się do fragmentu z tej samej strony, to wówczas wystarczy:  

                                                           
1 Bułat. J.: Opis bibliograficzny i jego zastosowanie, "Biblioteka w szkole", 2001, nr 4, s. 20. Kasperek. B.: Praktyczne 

sporządzanie bibliografii załącznikowej do określonego tematu, "Biblioteka w szkole", 2000, nr 12 s. 17 



1 Lebson S., Podstawy miernictwa elektrycznego, PWN, Warszawa 1972, s. 87-101 
2 Tamże 

3. Jeżeli dana pozycja cytowana jest w przypisie nie następującym bezpośrednio: 

3.1. W przypadku prac samoistnych, prac zbiorowych jako całości, niektórych dokumentów:  
1 Lebson S., Podstawy miernictwa elektrycznego, PWN, Warszawa 1972, s. 87-101 
4 Lebson S., Podstawy miernictwa..., dz. cyt., s. 87-101 

3.2. W przypadku czasopism (artykułów w czasopismach) oraz artykułów w pracach zbiorowych: 
1 Klary B., Umberto Eco i jego rozmyślania "o literaturze" , "Biblioteka w Szkole", 2003, nr 

11, s. 11 
45 Klary B., Umberto Eco i jego rozmyślania..., art. cyt., s. 11 
1Suchodolski B., Nauka nieujarzmiona, w: Kieniewicz S. (red.), Polska XIX wieku, PWE, 

Warszawa 1986, s. 400-460 
89Suchodolski B., Nauka nieujarzmiona ..., art. cyt., s. 404 

 



Załącznik 3 

 

KARTA ZGŁOSZENIA TEMATU/ PRACY DYPLOMOWEJ 
 

Imię i nazwisko studenta:.................................................................................................... ........................................ 

Nr albumu................................  rok akademicki.............................  tel./e-mail.................................................. 

 

Kierunek studiów*: 

 
Zarządzanie Europeistyka 

Inżynieria bezpieczeństwa pracy Zarządzanie i inżynieria produkcji 
 

 Forma studiów *: 

Studia stacjonarne / Studia niestacjonarne* 

 

Rodzaj studiów*: 

Io  lic. Io inż. IIo mgr 

 

Instytut/Katedra/Zakład: .............................................................................................................. 

Promotor: ..................................................................................................................................... 

Temat pracy dyplomowej: 

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

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

 

........................................... .................................. .................................. 
 (PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ)  (PODPIS PROMOTORA)    (DATA I PODPIS STUDENTA) 

INFORMACJE O PRACY DYPLOMOWEJ NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA 

Kierunek, forma i rodzaj ukończonych studiów I: 

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

Nazwa uczelni i wydziału: .......................................................................................................... 

Obrona pracy dyplomowej odbyła się w roku akademickim: .................................................... 

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

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

Promotor: .................................................................................................................................... 

 

      .................................................................. 
                                (DATA I PODPIS STUDENTA)  

*Właściwe zakreślić 



Załącznik 4 

 Dokumenty wymagane do egzaminu dyplomowego 

 

Student osobiście składa w sekretariacie jednostki po uzyskaniu zaliczenia pracy dyplomowej 

wymienione niżej dokumenty.  

1. Praca dyplomowa na nośniku elektronicznym - płyta CD lub DVD (nośniki markowe np. TDK, 

Verbatim, Sony, itp.) w papierowej kopercie, opisana niezmywalnym flamastrem w następujący 

sposób: imię i nazwisko autora, nr albumu, temat pracy 

2. Praca dyplomowa w formie papierowej w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz pracy 

(oprawiony wg wymagań promotora) zostaje przekazany  promotorowi, który wraz z opinią składa 

go w sekretariacie jednostki. Drugi egzemplarz pracy, dwustronnie zadrukowany, w sztywnej 

oprawie, pozostaje w aktach studenta 

3. Podanie do Dziekana o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, zaopiniowane przez promotora, 

z podaniem daty złożenia pracy, wygenerowane ze strony www.absolwenci.p.lodz.pl  

4. Oświadczenie o wyrażeniu lub nie wyrażeniu zgody na udział w badaniach losów zawodowych 

absolwentów PŁ, wygenerowane ze strony www.absolwenci.p.lodz.pl. 

5. Karta okresowych osiągnięć studenta, wydrukowana przez studenta ze strony Webdziekanat. 

6. Oświadczenie dotyczące zamieszczenia pracy studenta w systemie antyplagiatowym - załącznik 6a 

(nie dotyczy prac objętych klauzulą poufności). 

7. Oświadczenie studenta o samodzielności przygotowania pracy, własnoręcznie podpisane –

załącznik 6b, które powinno zostać także wklejone na końcu każdego egzemplarza składanej 

pracy. 

8. Oświadczenie o zgodności zawartości danych na nośniku elektronicznym z załączonym 

wydrukiem, własnoręcznie podpisane - załącznik 6c. 

9. Karta odejścia studenta – załącznik 7. 

10. Karta pracy dyplomowej, podpisana przez promotora – załącznik 8. Student jest zobowiązany do 

sprawdzenia tłumaczenia w języku obcym tytułu pracy dyplomowej w Centrum Językowym PŁ. 

11. Potwierdzenie opłaty za wystawienie dyplomu: 

w języku polskim - 60 zł, w języku angielskim - 40 zł, 

na indywidualne konto bankowe wygenerowane ze strony internetowej (z podaniem tytułu 

wpłaty). 

11. Fotografie o wymiarach 45mm x 65mm, czarno-białe, wykonane w stroju galowym, 

podkreślającym powagę dokumentu: 

- do dyplomu w języku polskim – 5 szt. 

- do dyplomu w języku angielskim – 1 szt. 

12. W/w dokumenty student składa w koszulce krystalicznej A-4. 

13. Dokumenty dotyczące absolwenta mogą być wydane osobiście absolwentowi lub na jego wniosek 

upoważnionej osobie do rąk własnych. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie 

autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane w obecności pracownika Uczelni lub 

notariusza. 

 

http://www.oizet.p.lodz.pl/oiz/download/dyplom/Podanie%20o%20dopuszczenie%20do%20egzaminu%20dyplomowego.doc


Dokumenty wymagane do egzaminu dyplomowego 

Student po otrzymaniu zaliczenia z pracy dyplomowej (ocena wpisana do systemu przez promotora) powinien niezwłocznie złożyć  

w sekretariacie jednostki, z której pochodzi promotor, niżej wymienione dokumenty 

1.  

PRACA DYPLOMOWA NA NOŚNIKU ELEKTRONICZNYM  
 

płyta CD lub DVD (nośniki markowe np. TDK, Verbatim, Sony, Basf, itp.) w papierowej kopercie  

z okienkiem, opisana niezmywalnym flamastrem w następujący sposób: imię i nazwisko autora,  

nr albumu, temat pracy. 

  

2.  
PRACA DYPLOMOWA  W FORMIE PAPIEROWEJ W DWÓCH EGZEMPLARZACH 

 jeden egzemplarz pracy - oprawiony wg wymagań promotora 

 drugi egzemplarz pracy - dwustronnie zadrukowany, w sztywnej oprawie 
  

3.  

PODANIE DO DZIEKANA O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

zaopiniowane przez promotora, z podaniem daty złożenia pracy, wygenerowane ze strony 

www.absolwenci.p.lodz.pl. Sposób rejestracji:   http://oizet.pl/files/BK%20rejestracja.pdf 

 

*Data elektronicznie wygenerowana na podaniu o dopuszczenie do obrony nie może być wcześniejsza niż daty uzyskanych 

wpisów oraz daty przyjęcia pracy dyplomowej przez promotora. Student może złożyć podanie o dopuszczenie do egzaminu 

dyplomowego dopiero po uzyskaniu wszystkich zaliczeń (w tym praktyk) oraz przyjęciu przez promotora pracy dyplomowej. 

  

4.  
 WYDRUK KARTY OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ STUDENTA  

 z semestru dyplomowego (ostatniego) ze strony www.webdziekanat.p.lodz.pl   

5.  
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZAMIESZCZENIA PRACY STUDENTA W SYSTEMIE 

ANTYPLAGIATOWYM (nie dotyczy prac objętych klauzulą poufności).   

6.  
OŚWIADCZENIE STUDENTA O SAMODZIELNOŚCI PRZYGOTOWANIA PRACY 

(oświadczenie należy wkleić na końcu każdego egzemplarza pracy)   

7.  
OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZAWARTOŚCI DANYCH NA NOŚNIKU 

ELEKTRONICZNYM Z ZAŁĄCZONYM WYDRUKIEM   

8.  KARTA ODEJŚCIA STUDENTA    

9.  
KARTA PRACY DYPLOMOWEJ 
Student zobowiązany jest do złożenia karty pracy dyplomowej w sekretariacie jednostki.   

10.  
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU LUB NIE WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W 

BADANIACH LOSÓW ZAWODOWYCH absolwentów PŁ, wygenerowane ze strony 

www.absolwenci.p.lodz.pl 
  

11.  

POTWIERDZENIE OPŁATY ZA WYSTAWIENIE DYPLOMU: 

 w języku polskim - 60 zł 

 w języku angielskim - 40 zł 
na indywidualne konto bankowe studenta (z podaniem tytułu wpłaty) 

  

12.  

FOTOGRAFIE o wymiarach 45mm x 65mm, czarno-białe, wykonane w stroju galowym, 

podkreślającym powagę dokumentu: 

 do dyplomu w języku polskim – 5 szt. 

 do dyplomu w języku angielskim – 1 szt. 

  

13.  W/w dokumenty student składa w koszulce krystalicznej A-4   

http://www.oizet.p.lodz.pl/oiz/download/dyplom/Podanie%20o%20dopuszczenie%20do%20egzaminu%20dyplomowego.doc
http://www.absolwenci.p.lodz.pl/


 Załącznik 5 

POLITECHNIKA ŁÓDZKA 

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 
KIERUNEK: ZARZĄDZANIE /  

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI / EUROPEISTYKA / INŻYNIERIA 

BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

SPECJALNOŚĆ: np. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ – jeżeli studia są bez specjalności, należy 

pominąć ten element  

 

 

 

 

 

 

 

 (imię i nazwisko autora pracy) 

(numer albumu) 

 

 

 

 

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca dyplomowa 

(magisterska/inżynierska/licencjacka) 

napisana w (nazwa jednostki) 

pod kierunkiem naukowym 

(tytuł naukowy lub stopień naukowy, imię i nazwisko promotora) 

 

 

 

 

 

 

ŁÓDŹ 

(rok złożenia pracy)  

 

 

 



Załącznik 6a 

 

Łódź, dn. ......………………. 

 

Oświadczenie 
 

 
…………………………………………………………. 

(Imię i nazwisko studenta) 

 

…………………………………………………………. 

(Adres) 

 

…………………………………………………………. 

(Nr albumu) 

 

…………………………………………………………. 

(Jednostka organizacyjna prowadząca studia) 

 

…………………………………………………………. 

(Kierunek studiów) 

 

…………………………………………………………. 

(Poziom kształcenia i forma studiów) 

 

 

 

Oświadczam, że poinformowano mnie o zasadach dotyczących kontroli oryginalności pracy 

dyplomowej w systemie antyplagiatowym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojej pracy dyplomowej, a także na przechowywanie jej w celu 

realizowania procedury antyplagiatowej w bazie danych systemu antyplagiatowego. 
 

 

 

 

.…………………………....... 
(Podpis studenta) 

 

                                                           
 Przez przetwarzanie pracy rozumie się porównywanie przez system antyplagiatowy jej treści z innymi dokumentami (w celu 

ustalenia istnienia nieuprawnionych zapożyczeń), generowanie Raportu Podobieństwa oraz przechowywanie pracy w bazie danych 

systemu antyplagiatowego. 



 

Załącznik 6b 

 

 

Łódź, dn. ......………………. 

 

OŚWIADCZENIE 

o samodzielności wykonania i oryginalności pracy dyplomowej 
 

 
…………………………………………………………. 

(Imię i nazwisko studenta) 

 

…………………………………………………………. 

(Adres) 

 

…………………………………………………………. 

(Nr albumu) 

 

…………………………………………………………. 

(Jednostka organizacyjna prowadząca studia) 

 

…………………………………………………………. 

(Kierunek studiów) 

 

…………………………………………………………. 

(Poziom kształcenia i forma studiów) 

 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że przedkładana praca dyplomowa 

.........................................  na temat:  ........................................................................................................................................  

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

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

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

została wykonana przeze mnie samodzielnie. 

Jednocześnie oświadczam, że ww. praca: 

- nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym, a także nie 

zawiera danych i informacji, które uzyskałem/am w sposób niedozwolony, 

- nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadawaniem dyplomów wyższej uczelni lub 

tytułów zawodowych. 

 

 

 

 

.…………………………....... 
(Podpis studenta) 

 
 

                                                           
 Wpisać odpowiednio: licencjacka, inżynierska, magisterska. 



Załącznik 6c 

  

Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej  

z przedstawionym wydrukiem komputerowym 
 

 

........................, dn. ................................r. 

 

................................................................................ 
(Imię i nazwisko studenta) 

................................................................................ 
(Adres) 

 

............................... 
(Nr albumu) 

 

................................................................................ 
(Jednostka organizacyjna prowadząca studia) 

 

................................................................................ 
(Kierunek studiów) 
 

................................................................................ 
(Poziom kształcenia i forma studiów) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że 

przedkładana na nośniku elektronicznym praca dyplomowa magisterska/inżynierska/licencjacka(*) na 

temat:  ............................................................................................................................................  

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

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

zawiera te same treści, co oceniany przez promotora i recenzenta wydruk komputerowy. 

Jednocześnie oświadczam, że jest mi znany przepis art. 233 §1 Kodeksu karnego 

określający odpowiedzialność za składnie fałszywych zeznań. 

 

 

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

 (PODPIS STUDENTA) 

 

 

 
(*) – niepotrzebne skreślić 



……………………           Załącznik 7 

/nazwa jednostki /     

 

Potwierdzenie uregulowania zobowiązań wobec Uczelni 

 
 

Imię i Nazwisko Studenta/Doktoranta...................................................... nr albumu............... 

 

kierunek studiów: …………………………………………. 

 

 Jednostka organizacyjnej wobec, której możliwe 

są zobowiązania 

Data, pieczątka i podpis osoby potwierdzającej 

brak zobowiązań 

1 Dziekanat - Brak zaległości w opłatach   

2 
Osiedle Akademickie (potwierdza administracja 

DS., w którym mieszkał student)   

3 Biblioteka Główna PŁ  

4 
Biblioteka Wydziałowa 

90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266 
 

 
Inne: 

 
 

 

 
 

                                                                                                                                      ................................................................ 
                  /data podpis pracownika dziekanatu  

 przyjmującego potwierdzenie/ 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem/am inne zobowiązania wobec …………..(nazwa jednostki) 

…………………………, w tym uregulowałem/am wszystkie zobowiązania finansowe wobec Uczelni 

oraz zwróciłem/am dokumenty stanowiące jej własność. 

Niniejszym proszę również o wydanie moich dokumentów nieobligatoryjnie przechowywanych 

w dziekanacie. 

Jednocześnie oświadczam, że jest mi znany przepis  art. 233 kk określający odpowiedzialność 

za składanie fałszywych zeznań*. 

                    ............................................... 
/czytelny podpis 

studenta/doktoranta/ 

Kwituje odbiór nw. dokumentów: 

 
………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

…………………………………………………. 

                   ............................................... 
/czytelny podpis 

studenta/doktoranta/ 

    
Art. 233. 

 § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 



Załącznik 8 
 

 

  Data   ................................................ 

  Rok akademicki................................... 

        (pieczęć Dziekanatu ) 

 

KARTA PRACY DYPLOMOWEJ 
LICENCJACKIEJ/INŻYNIERSKIEJ/MAGISTERSKIEJ2 

 

Kierunek  .......................................................................................................................................  

Specjalność....................................................................................................................................  

Poziom i rodzaj studiów ................................................................................................................  

Forma studiów...............................................................................................................................  

Imię i nazwisko dyplomanta   .......................................................................................................  

Numer albumu ..............................................................................................................................  

Tytuł, imię i nazwisko promotora  ................................................................................................  

Temat pracy dyplomowej (w języku polskim – wielkie litery) 

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

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

Temat pracy dyplomowej (w języku angielskim – wielkie litery) 

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

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

Zakres pracy dyplomowej .............................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

Data i podpis promotora                                                                                            Data i podpis dyplomanta 

                                                           
2 Niepotrzebne skreślić. 



Załącznik  9 

 
.......................................   .........................., dnia .................................... 
 (PIECZĘĆ WYDZIAŁU)    (MIEJSCOWOŚĆ) 

   

 

   

Promotor pracy 

  

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

 (TYTUŁ I STOPIEŃ NAUKOWY, IMIĘ I NAZWISKO) 
 

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

 (INSTYTUT/KATEDRA) 

 

 

 

OCENA PRACY DYPLOMOWEJ ........................................... 

 

 

Temat pracy ..................................................................................................................................  

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

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

Imię i nazwisko  ............................................................................................................................  

Nr albumu .....................................................................................................................................  

Seminarium prowadzone przez  ....................................................................................................  

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule? 

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

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

2. Ocena układu pracy, struktury, podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp. 

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

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

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

 

3. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł:  

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

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

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

 

4. Merytoryczna ocena pracy: 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

5. Czy praca spełnia wymogi stawiane pracy licencjackiej / inżynierskiej / magisterskiej? 

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

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

 

6. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu: .................................................  

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

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

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

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

 

7. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, 

odsyłacze): 

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

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

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

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

 

8. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy):  

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

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

 

9. Pracę oceniam na:....................................................... 

 

 

............................................................            ............................................... 
                      (MIEJSCOWOŚĆ I DATA)            (PODPIS PROMOTORA) 

 

                                                           
 Skala ocen: 5,0 - pięć, 4,5 - cztery i pół, 4,0 - cztery, 3,5 - trzy i pół, 3,0 - trzy, 2,0 - dwa. 



Załącznik 10 

Recenzent pracy 

 

................................................................................... 
(TYTUŁ I STOPIEŃ NAUKOWY, IMIĘ I NAZWISKO) 

 

................................................................................... 
(INSTYTUT/KATEDRA) 

 
 
RECENZJA PRACY DYPLOMOWEJ ......................................... 
 

 

Student: ........................................................................................................................  
      (IMIĘ I NAZWISKO) 

Numer albumu: ............................... 

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

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

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

Promotor pracy: ............................................................................................................ 
 (TYTUŁ I STOPIEŃ NAUKOWY, IMIĘ I NAZWISKO) 

 

 

 

1. Czy temat pracy jest zgodny z kierunkiem studiów?  

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

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

2. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule?  

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

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

3. Ocena układu pracy (struktura, kolejność rozdziałów, kompletność tez itp.): 

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

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

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

4. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania): 

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

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

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

5. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł: 

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

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

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

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



6. Merytoryczna ocena pracy: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Czy praca spełnia wymogi stawiane pracy licencjackiej / inżynierskiej / magisterskiej?  

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

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

 

 

Końcowa ocena pracy: ................................................................ 

 

 

............................................................            ...................................... 
                    (MIEJSCOWOŚĆ I DATA)      (PODPIS RECENZENTA) 

                                                           
 Skala ocen: 5,0 - pięć, 4,5 - cztery i pół, 4,0 - cztery, 3,5 - trzy i pół, 3,0 - trzy, 2,0 - dwa. 



Załącznik 11 
 

 

PROTOKÓŁ 

kontroli oryginalności pracy 
 

 

Autor pracy dyplomowej:  ..............................................................................................................................  

Numer albumu:  ...............................................................  

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

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

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

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

Promotor pracy dyplomowej:  ........................................................................................................................  

Jednostka organizacyjna prowadząca studia:  .................................................................................................  

Rodzaj pracy dyplomowej: .........................................  

Ocena Raportu Podobieństwa wskazuje, że: 

 

□ praca nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń 

 

□ praca może zawierać nieuprawnione zapożyczenia  

 

 

 

 

............................... 
(Data) 

 ...................…………………………....... 
(Podpis promotora pracy dyplomowej) 

 
 

                                                           
 Wpisać odpowiednio: licencjacka, inżynierska, magisterska. 
 W takim przypadku należy wydrukować Rozszerzony Raport Podobieństwa i przygotować Opinię dotyczącą oryginalności pracy 

dyplomowej według wzoru – załącznik nr 5 do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej. 



Załącznik 12 
 

 

OPINIA 

dotycząca oryginalności pracy dyplomowej 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Rozszerzonym Raportem Podobieństwa wygenerowanym przez system 

antyplagiatowy dla pracy dyplomowej .........................................  

Autor pracy dyplomowej:  .............................................................................................................................  

Numer albumu:  ...............................................................  

Tytuł pracy dyplomowej:  ........................................................................................................................................................... 

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

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

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

Po analizie Raportu stwierdzam, co następuje: 

 

□ wykryte w pracy zapożyczenia są uprawnione i nie noszą znamion plagiatu, 

pracę uznaję za oryginalną 
 

□ wykryte w pracy zapożyczenia są nieuprawnione i noszą znamiona plagiatu 

 

Uzasadnienie:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

............................... 
(Data) 

 ...................…………………………....... 
(Podpis promotora pracy dyplomowej) 

 
 

                                                           
 Wpisać odpowiednio: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej. 
 Obowiązek wypełnienia pola „Uzasadnienie”. 


