
Załącznik nr 1 do Regulaminu Pisania pracy dyplomowej 
na studiach I stopnia (licencjackich) i studiach II stopnia 
(magisterskich) na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Opolskiego 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PROMOTORA I RECENZENTA 
 

1. Promotor  jest współodpowiedzialny wraz ze studentem za sformułowany temat 
pracy dyplomowej, jego doprecyzowanie oraz konstrukcję, jakość merytoryczną, a 
także stronę estetyczną pracy dyplomowej. 

2. Promotor ma prawo: 
1) występowania z uzasadnionymi wnioskami do Dziekana Wydziału Nauk             

o Zdrowiu w zakresie nieprawidłowości ze strony dyplomanta w wykonywaniu 
pracy dyplomowej, 

2) opiniowania wniosków dyplomanta do Dziekana Wydziału w sprawach 
dotyczących wykonywania pracy dyplomowej. 

3. Do podstawowych obowiązków promotora należy: 
1) omówienie wraz z dyplomantem tematyki i zakresu pracy dyplomowej,  
2) opracowanie wspólnie z dyplomantem harmonogramu wykonywania pracy 

dyplomowej,  
3) udzielanie regularnych i terminowych konsultacji,  
4) ukierunkowanie sposobu myślenia dyplomanta i pomoc we wszystkich 

kluczowych momentach, w których należy podejmować decyzje, dobierać 
właściwe metody  
i narzędzia badawcze,  

5) pomoc w opracowywaniu wyników, 
6) dbałość o terminowe realizowanie przez dyplomanta etapów wykonywania 

pracy.  
4. Pozostałe obowiązki promotora i recenzenta określa Procedura Procesu 

Dyplomowania stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2016.  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Pisania pracy dyplomowej 
na studiach I stopnia (licencjackich) i studiach II stopnia 
(magisterskich) na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Opolskiego 

 
1. Streszczenie powinno być napisane w języku oryginału i angielskim (a także  

w j. polskim, jeżeli j. oryginału jest inny niż polski) i zawierać słowa kluczowe  
w języku oryginału i angielskim (a także w j. polskim, jeżeli j. oryginału jest inny 
niż polski). 

2. Wzór streszczenia: 
 

1) Prace poglądowe (przykładowa treść): 
Praca na temat ….. ma charakter poglądowy. Składa się z …… (ilość 
rozdziałów). Rozdział pierwszy zawiera/jest poświęcony …….. (zwięzła 
informacja                     o zawartości poszczególnych rozdziałów teoretycznych 
lub założeniom metodologicznym). 
W podsumowaniu podkreślono znaczenie …… (rolę, potrzebę, konieczność) 

jakiegoś procesu np. edukowania społeczeństwa, itp. …….. ewentualnie można 
napisać o trudnościach, które wystąpiły podczas przygotowywania pracy- 
ograniczenia pracy i rekomendacje.  
 

2) Prace kazuistyczne:  

 Wstęp, 

 Cel badania, 

 Opis przypadku, 

 Wyniki, 

 Słowa kluczowe. 
 

3) Prace badawcze i doświadczalne: 

 Wstęp, 

 Cel badania, 

 Materiał i metody, 

 Wyniki, 

 Wnioski, 

 Słowa kluczowe. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu Pisania pracy dyplomowej 
na studiach I stopnia (licencjackich) i studiach II stopnia 
(magisterskich) na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Opolskiego 

 
Informacje uzupełniające do regulaminu pisania prac dyplomowych na Wydziale 
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego: 

 
1. Bibliografia – ilość cytowanych pozycji  zależy od tematu pracy, powinna dotyczyć 

ostatnich 1—10 lat, (jeżeli jest potrzeba powołania się na starsze dane to można 
je cytować). Publikacje należy numerować liczbami w nawiasach klamrowych, np. 
[1], [6, 13], według kolejności pojawiania się ich w pracy,  bez brania pod uwagę 
alfabetu (System vancouverski). W przypadku gdy publikacje są cytowane 
wielokrotnie, w trakcie pracy zachowują swoją „aktualną” numerację, bez względu 
na to, w jakim miejscu pracy się znajdują. Bibliografię umieszczamy na końcu 
pracy zgodnie z kolejnością cytowanych prac w tekście. W bibliografii należy 
zwrócić uwagę na znaki interpunkcyjne! 

2. Elementy opisu bibliograficznego i ich kolejność: 
• Odpowiedzialność główna (nazwisko autora/ redaktora/ instytucji w wypadku 
braku wcześniej wymienionych) 
• Tytuł 
• Dodatek do tytułu 
• Odpowiedzialność drugorzędna (nazwy współtwórców) 
• Oznaczenie wydania (które w kolejności zaczynając od drugiego) 
• Miejsce wydania 
• Nazwa wydawcy 
• Rok wydania 
• Liczba tomów (wydawnictwo wielotomowe) 
• Liczba zeszytów (czasopisma) 
• Liczba stron (objętość) 
• Uwagi (również data dostępu – dotyczy źródeł elektronicznych) 

3. Zestaw skrótów tytułów czasopism można znaleźć w LEKARSKIM PORADNIKU 
JĘZYKOWYM W DZIALE „SŁOWNIKI”  (http://lpj.pl/index.php?op=7) - dostęp  
z komputerów domowych, w bazie WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI 
(https://wbn.icm.edu.pl/). 
 
Poniżej znajdują się dwa warianty opisów bibliograficznych w stylu Vancouver. 

Należy wybrać tylko jeden z wariantów, wariant „I” lub „II” i utrzymać 
konsekwencję wariantu w całej pracy: 

 
Wariant I: 
a) artykuł w czasopiśmie 
Wróblewska I, Błaszczuk J, Kurpas D, Bieszcz - Płostkonka K. Efektywność 
rehabilitacji w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa. Fam Med Prim Car 
Rev 2014; 16(l): 35-8. 
 
Brilhante D, Harfouche A, Mccedo A, SReis S. Model of evaluation cost/value 
of blood in a hospital, a contribution. J Transfus Med 2014; 7(1): 10-14. 
 
Bulski W. Opracowanie teoretycznych i praktycznych zasad wyznaczania 
dawek  
i przeprowadzania audytów dozymetrycznych w zakładach radioterapii w 
Polsce. Nowotwory' 2011; (Suppl 1): 3-14. 
b)    artykuł bez podanych autorów lub organizacja występująca jako autor 



Ogólnopolski System Ochrony Zdrowa [editorial]. OSOZ 2014; 2: 20-21. 
c)    artykuł - więcej niż sześciu autorów 
Kucharzewski M, Halski T, Rajfur J, et al. Wpływ ciśnienia i długości trwania 
pojedynczego zabiegu pneumatycznego drenażu limfatycznego na redukcję 

pierwotnego obrzęku chłonnego kończyn dolnych u chorych z przewlekłą 
niewydolnością żylną. Leczenie Ran 2013; 10(1): 7-11. 
d)    książka/podręcznik autorstwa od jednej do trzech osób 
Prusiński A. Neurologia praktyczna. Wyd 2 [uzup]. Warszawa: Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL; 2001. 
 
Sanders R. Traumatologia układu ruchu: Core Knowledge in Orthopedics. 
Dziak A. [red wyd. pol. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2009. 
e) książka/podręcznik autorstwa powyżej trzech osób 
Gajewska M, Szulc J, Płaczek M, et al. Podstawy receptury aptecznej: materiały 
do ćwiczeń dla studentów farmacji. Gdańsk: Gdański Uniwersytet Medyczny; 
2012. 
i) książka/podręcznik - praca zbiorowa pod redakcją... 

Radowicki S, Szyłło K, [red]. Endometrioza: diagnostyka i leczenie. Wrocław: 
Elsevier Urban & Partner; 2013. 
Townsend CM, Beauchamp RD, Evers BM, et al., editors. Sabiston chirurgia. 
T 3. Popiela T, [red], Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2013. 
g)    książka /podręcznik - wydawcą jest instytucja lub organizacja NHS 
Managment Executive. Purchasing inteligence, London: Management 
Executive; 1991. 
h) rozdział w książce/podręczniku 
Jayasinghe Y, Simmons P. Choroby piersi u młodocianych. W: Altchek A, 
Deligdisch L, [red]. Ginekologia dziecięca. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 
2013. s. 278-86. 
 
Lewandowski J, Matusiak M, Szulc P. The influence of field hockey training on 
the angular values of vertebral column curvature and spinal mobility. W: 
Bytniewski M, editor. Physical culture and health. Biała Podlaska: Państwowa 
Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła U w Białej Podlaskiej; 2011. s. 21-3. 
i) dysertacja/praca niepublikowana (licencjacka, magisterska, doktorska, 
habilitacyjna) 
Gołąb A. Wiedza na temat chorób odkleszczowych oraz ich profilaktyki [praca 

licencjacka]. Opole: PMWSZ w Opolu; 2013. 
j) materiały konferencyjne - zbiór prac pod redakcją... 
Hopfer E, [red]: V Olsztyński Dzień Fizjoterapii. 10 lat dydaktyki fizjoterapii na 
Warmii i Mazurach; 29-30 maja 2009; Olsztyn, Polska. Olsztyn: Olsztyńska 
Szkoła Wyższa Im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2009. 
k) praca w materiałach konferencyjnych/zjazdowych 
Wojtan A. Wpływ danych klinicznych udaru niedokrwiennego mózgu na 
występowanie zespołu zaniedbywania połowicznego. W: Szpital Uniwersytecki  
w Krakowie, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oddział Kraków. X Konferencja 
Szkoleniowo-Naukowa. Pacjent – Pielęgniarka partnerzy w działaniu. Program  
i streszczenia prac; maj 31-1 czerwca 2012; Polska. Kraków: Szpital 
Uniwersytecki w Krakowie, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oddział 
Kraków; 2012. s. 45-53. 

l) ustawy/rozporządzenia 
Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach z 2005, Dz U Nr 33, poz 289 z późn. 
zm, (21 stycznia 2005). 
m) artykuł w postaci elektronicznej 



Uchmanowicz I, Lisiak M, Jankowska-Polańska B. Narzędzia badawcze 
stosowane w ocenie zespołu kruchości. Gerontol Pol [serial online] 2013 
styczeń-marzec [cytowany 2014 lipiec 1];22(I):[8 s ekranowe]. Adres: URL: 
http://czasopisiiia.viamedica.pl/gp/arricle/view/38799 

Alonso E, Vale C, Vieytes MR, Botana LM. Translocation of PKC by yessotoxin 
in an in vitro model of Alzheimer disease with improvement of tau and (J-
amyloid pathology. ACS Chem Neurosci [serial Online] 2013 Jul  
[cytowany 2014 czerwice 6]; 4(7): [9 s ekranowe]. Adres: URL: 
http://www.ncbi.nlni.nih.gov/pubmed/23527608. 
n) materiały zaczerpnięte z WWW 
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego. Symbole pielęgniarskie: 
czepkowanie [strona główna w Internecie], [cytowany 2014 czerwice 4]. Adres: 
URL: http:/www.wmpp.org.pl/pl/symbole-pielęgniarskie/czepkowanie.html. 
o) książka w postaci elektronicznej na CD-ROM 
Biostatystyka: wykorzystanie metod statystycznych w procy badawczej w 
naukach biomedycznych [ CD-ROM]. Watala C. et-Medica Press, [producenci]. 
Wyd. 2 [uzup.]. Wersja 2.0. Łódź: α -Medica Press; 2012. 

 
Wariant II 
a) artykuł w czasopiśmie 
Wróblewska I., Błaszczuk J., Kurpas D., Bieszcz- Płostkonka K.: Efektywność 
rehabilitacji w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa. Fam. Med. Prima. 
Car. Rev. 2014; l6(l): 35-38 
Brihante D., Harfouche A., Macedo A., SReis S.: Model of evaluation cost/value 
of blood in a hospital, a contribution. J. Transfus. Med. 2014;7(1): 10-14 
Bulski W.: Opracowanie teoretycznych i praktycznych zasad wyznaczania 
dawek  
i przeprowadzania audytów dozymetrycznych w zakładach radioterapii w 
Polsce. Nowotwory 2011; (Suppl 1): 3-14 
b) artykuł bez podanych autorów lub organizacja występująca jako autor 
Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia [editorial]: OSOZ 2014; 2: 20-21 
c) artykuł - więcej niż sześciu autorów 
Kucharzewski M., Halski T., Rajfur J., et, al..: Wpływ ciśnienia i długości 
trwania pojedynczego zabiegu pneumatycznego drenażu limfatycznego na 
redukcję pierwotnego obrzęku chłonnego kończyn dolnych u chorych z 
przewlekłą niewydolnością żylną. Leczenie Ran 2013; 10(1): 7-11 

d) książka/podręcznik autorstwa od jednej do trzech osób 
Prusiński A.: Neurologia praktyczna. Wyd. 2. [uzup.]. Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2001 
Sanders R.: Traumatologia układu ruchu: Core Knowledge in Orthopedics. 
Dziak A. [red. Wyd. poi.]. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009 
e) książka/podręcznik autorstwa powyżej trzech osób 
Gajewska M., Szulc J., Płaczek M., i wsp.: Podstawy receptury aptecznej: 
materiały do ćwiczeń dla studentów farmacji. Gdański Uniwersytet Medyczny, 
Gdańsk 2012 
f) książka/podręcznik - praca zbiorowa pod redakcją... 
Radowicki S., Szyłło K. [red.]: Endometrioza: diagnostyka i leczenie. Elsevier 
Urban & Partner, Wrocław 2013 
Townsend C.M., Beauchamp R.D., Evers B.M., i wsp., ed.]: Sabiston chirurgia.  

T. 3. Popicia T., [red.]. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013 
g) książka /podręcznik - wydawcą jest instytucja lub organizacja 
NHS Managment Executive. Purchasing intcligence. Managment Executive, 
London 1991 
h) rozdział w książce/podręczniku 



Jayasinghe Y., Simmons P.: Choroby piersi u młodocianych. W: Altchek A., 
Deligdisch L. [red.]. Ginekologia dziecięca. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 
2013; s. 278-286 
Lewandowski J., Matusiak M., Szulc P.: The influence of field hockey training 

on the angular values of vertebral column curvature and spinal mobility. W: 
Bytniewski M., [red.]. Physical culture and health. Państwowa Szkoła Wyższa 
im. Papieża Jana Pawia II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2011, s. 21 -33 
i) dysertacja /praca niepublikowana (licencjacka, magisterska, doktorska, 

habilitacyjna) 
Gołąb A.: Wiedza na temat chorób odkleszczowych oraz ich profilaktyki [praca 
licencjacka]. PMWSZ w Opolu, Opole 2013 
j) materiały konferencyjne - zbiór prac pod redakcją 
Hopfer E. [red.]: V Olsztyński Dzień Fizjoterapii. 10 lat dydaktyki fizjoterapii 
na Warmii i Mazurach; 29-30 maja 2009, Olsztyn, Polska. Olsztyńska Szkolą 
Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2009 

 


