
Wymogi formalne dotyczące pracy dyplomowej – inżynierskiej 
 

• Układ pracy - praca zawiera, poza rozdziałami:  
a) stronę tytułową, 
b) tytuł i streszczenie w języku angielskim,  
c) spis treści,  
d) wstęp i zakończenie, 
e) wykazy.  

• Układ pracy realizowanych na kierunkach anglojęzycznych - praca zawiera, poza 
rozdziałami:   
a) strona tytułowa w języku angielskim – wzór ANG  
b) tytuł pracy i streszczenie w języku polskim 
c) spis treści w języku angielskim  
d) wstęp i zakończenie, 
e) wykazy. 

• Praca powinna zawierać wykazy w kolejności: 
a) wykaz cytowanej literatury w kolejności alfabetycznej, zgodny z wymogami opisu 

bibliograficznego, 
b) wykaz wykorzystanych aktów prawnych i innych regulacji, 
c) wykaz materiałów ze źródeł internetowych (z ostatnią datą dostępu) i innych 

materiałów źródłowych z pełnym przypisem bibliograficznym,  
d) wykaz tablic / tabel, 
e) wykaz rysunków (schematów, map, itp.), 
f) wykaz załączników.  

• We wstępie należy zarysować ogólne tło badanego zagadnienia, wskazać przesłanki 
wyboru tematu pracy, sformułować problem badawczy, określić cel i zakres pracy, 
wskazać metody badawcze i techniki pomiarowe, wyposażenie pomiarowe stosowane 
w pracy, a także przedstawić ogólne informacje o zawartości poszczególnych 
rozdziałów pracy. 

• W zakończeniu należy wskazać syntetyczne wnioski wynikające z pracy. 
• Przed spisem treści należy umieścić tytuł i streszczenie w języku angielskim (tekst 

streszczenia maksymalnie 2500 znaków ze spacjami).  
• Przypisy literaturowe powinny być jednolite według jednego ze stylów: 

a) styl Harwardzki  
b) styl APA http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/dla_autorow/14627/literatura.html 
c) styl bibliograficzny przypisów dolnych 

• W literaturze powinny występować pozycje obcojęzyczne. 
• W spisie literatury mogą się znaleźć jedynie pozycje powoływane w pracy.  

Ponadto praca powinna zawierać: 
• wykaz cytowanej literatury w kolejności alfabetycznej, zgodny z wymogami opisu 

bibliograficznego, 
• wykaz wykorzystanych aktów prawnych i innych regulacji, 
• wykaz materiałów ze źródeł internetowych (z ostatnią datą dostępu) i innych 

materiałów źródłowych z pełnym przypisem bibliograficznym, 
• wykaz tablic / tabel, 
• wykaz rysunków (schematów, map, itp.), 
• wykaz załączników.  
• Standardowy układ strony tytułowej określa wzór 
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