
Załącznik nr 1 do Postanowienia nr 1/2021 Dziekana 
Wydziału  Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego z 
dnia 22 lutego 2021 r. 

 

REGULAMIN PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ NA STUDIACH I STOPNIA 
(LICENCJACKICH) I STUDIACH II STOPNIA (MAGISTERSKICH) NA 

WYDZIALE NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 

 
 

Rozdział I 
Ogólne zasady dotyczące przygotowania pracy dyplomowej 

 
1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywnie oceniona 

praca dyplomowa przez promotora i recenzenta. 
2. Praca dyplomowa stanowi samodzielne opracowanie przez studenta pod 

kierunkiem promotora, określonego zagadnienia naukowego, prezentującego 

ogólną wiedzę, umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania 
studenta, związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia. 

3. Ogólne zasady przygotowania i archiwizacji pracy dyplomowej oraz procedurę 
procesu dyplomowania określa Zarządzenie nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu 
Opolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zasad przygotowania i 
archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w 
Uniwersytecie Opolskim, zwanej dalej: Zarządzeniem nr 1/2016.  

4. Za etyczną stronę badań realizowanych w ramach przygotowania pracy 
dyplomowej odpowiada promotor (§ 1 ust. 6 Regulaminu Uczelnianej Komisji do 
spraw Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Opolskim, stanowiącego 
załącznik nr 1 zarządzenie nr 63/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 
listopada 2017 r. tj. z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołanie Uczelnianej 
Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Opolskim – t.j. z dnia 
10 grudnia 2020 r.). W przypadku  konieczności wystąpienia o zgodę lub opinię 
do Komisji Bioetycznej odpowiedni wniosek składa opiekun pracy (§ 6 ust. 3 
Regulaminu działania Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Opolskim, 
stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/2020 Rektora Uniwersytetu 
Opolskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: Regulaminu działania Komisji 
Bioetycznej przy Uniwersytecie Opolskim oraz zasad jej finansowania i obsługi 
administracyjnej) 

5. Prawa i obowiązki promotora i recenzenta określa załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

6. Dwa egzemplarze pracy dyplomowej w wersji papierowej powinny być 
wydrukowane z systemu APD na papierze A4, dwustronnie, obowiązkowa forma 
oprawy introligatorskiej to „TERMOBINDOWANIE” – metoda klejona (kartki 
złączone w sposób trwały, okładki cienkie, przednia strona przeźroczysta) i złożona 
w Dziekanacie w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału. 

 

Rozdział II 
Wymogi formalne dotyczące pracy dyplomowej 

 
1. Forma pracy jest zależna od profilu kształcenia. Dla kierunków 

standaryzowanych: pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia formę pracy określa 

standard kształcenia. 
2. Układ typograficzny pracy powinien odpowiadać jej profilowi, zgodnie z przyjętymi     

w danej dyscyplinie normami: 
 



1) praca poglądowa: 
a) strona tytułowa zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do 

Zarządzenia nr 1/2016,          
b) streszczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu, w języku polskim i języku angielskim, 
c) spis treści, 
d) wykaz skrótów (wymagany jeśli występują w pracy), 
e) wstęp (zawierający uzasadnienie podjętego problemu), 
f) cel pracy, 
g) rozdziały (treść pracy obejmująca przedstawienie badanego problemu na 

podstawie literatury przedmiotu), 
h) podsumowanie, 
i) bibliografia zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszego 

Regulaminu, 
j) spis tabel, 
k) spis rysunków, 
l) ostatnią stronę pracy dyplomowej stanowi podpisane przez studenta 

oświadczenie stwierdzające, że praca została wykonana samodzielnie, 
zgodne ze wzorem załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 28/2019 Rektora 
Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zamiany zasad 
przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, 
licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim, zwanego dalej: 
Zarządzeniem nr 28/2019.  
 

2) praca badawcza: 
 

a) strona tytułowa zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do 
Zarządzenia nr 1/2016,          

b) streszczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu w języku polskim i języku angielskim, 

c) spis treści, 
d) wykaz skrótów (wymagany jeśli występują w pracy), 
e) wstęp i część teoretyczna (należy przedstawić aktualny stan literatury w 

zakresie podjętego tematu), 
f) cel i założenia pracy (cel ogólny, cele szczegółowe, hipotezy, problemy 

badawcze, zmienne badawcze), 
g) materiał i metody (należy podać: opis grupy badanej, opis zastosowanych 

metod badawczych, opis technik i narzędzi badawczych, metodę doboru 
obiektów do badań, miejsce badań, metody gromadzenia danych, metody 
statystyczne, metody opracowania i prezentacji wyników), 

h) wyniki badań własnych (opis wyników badań wg  kolejności celów i hipotez 
badawczych), 

i) dyskusja, 
j) wnioski końcowe, 
k) bibliografia zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszego 

Regulaminu,  
l) spis tabel, 
m) spis rysunków, 
n) załączniki (np. kwestionariusz ankiety), 

o) ostatnią stronę pracy dyplomowej stanowi podpisane przez studenta 
oświadczenie stwierdzające, że praca została wykonana samodzielnie, 
zgodne ze wzorem załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 28/2019.  
 

3) opis przypadku: 



a) strona tytułowa zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do 
Zarządzenia nr 1/2016, 

b) streszczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu w języku polskim i języku angielskim, 

c) spis treści, 
d) wykaz skrótów (wymagany, jeśli występują w pracy), 
e) wstęp i część teoretyczna (należy przedstawić aktualny stan literatury w 

zakresie podjętego tematu) 
f) cel i założenia pracy, 
g) materiał i metody  (wykorzystane techniki i narzędzia badawcze, miejsce 

badań, itp.),  
h) studium przypadku (przeszłość chorobowa, aktualne zaburzenia, 

diagnostyka, terapia, zalecenia), 
i) dyskusja, 
j) wnioski końcowe, 
k) bibliografia zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszego 

Regulaminu, 
l) spis tabel, 
m) spis rysunków, 
n) załączniki (np. zgoda pacjenta na objęcie badaniem), 
o) ostatnią stronę pracy dyplomowej stanowi podpisane przez studenta 

oświadczenie stwierdzające, że praca została wykonana samodzielnie, 
zgodne ze wzorem załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 28/2019.  

 
4) praca doświadczalna 

 
1) strona tytułowa zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 2  do 

zarządzenia nr 1/2016, 
2) streszczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu w języku polskim i angielskim, 
3) spis treści, 
4) wykaz skrótów (wymagany, jeśli występują w pracy), 
5) wstęp i część teoretyczna (należy przedstawić aktualny stan literatury w 

zakresie podjętego tematu), 
6) cel i założenia pracy, 
7) materiał i metody, 

8) przebieg doświadczenia, 
9) wyniki, 
10) dyskusja, 
11) wnioski końcowe, 
12) bibliografia zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszego 

Regulaminu, 
13) spis tabel, 
14) spis rysunków, 
15) załączniki, 
16) ostatnią stronę pracy dyplomowej stanowi podpisane przez studenta 

oświadczenie stwierdzające, że praca została wykonana samodzielnie, 
zgodne ze wzorem załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 28/2019.  

 

3. Podczas pisania pracy dyplomowej należy przestrzegać następujących zasad 
edytorskich: 
1) praca dyplomowa napisana czcionką o rozmiarze 12 pkt Times New Roman,  
2) odstęp między wierszami wynosi 1,5 wiersza, 



3) marginesy w odbiciu lustrzanym (wewnętrzny pod oprawę 3,5 cm, zewnętrzny 
2,5 cm, górny i dolny 2,5 cm),  

4) wyrównanie dwustronne - tekst wyjustowany,  
5) każdy akapit zaczyna się wcięciem (tabulator), 

6) strony pracy: numeracja stron ciągła, począwszy od „spis treści”, numery 
umieszczone u dołu z prawej strony; 

7) rysunki, wykresy, zdjęcia i tabele umieszczone centralnie w stosunku do 
lewego i prawego marginesu, numerowane kolejno za pomocą liczb arabskich 
(Rys. 1, Wykres 1, Zdj. 1, Tab. 1, itd.) z ich opisami, 

8) opisy zamieszczone centralnie nad tabelami czcionką Times New Roman o 
rozmiarze 10 pkt i normalnej grubości, z podaniem źródła,  

9) opisy zamieszczone centralnie pod rysunkami, zdjęciami i wykresami, czcionką 
Times New Roman o rozmiarze 10 pkt i normalnej grubości, z podaniem ich 
źródła,  

10) liczba stron pracy dyplomowej powinna być ustalona z promotorem na 
podstawie opracowywanego zagadnienia i zakresu badań. W przypadku prac 
poglądowych zaleca się nie mniej niż 30 stron tekstu właściwego.  

 

 

 


