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§ 1. Warunki ogólne dyplomowania 

 

1. Regulamin dyplomowania określa proces dyplomowania oraz przeprowadzania egzaminu 

dyplomowego w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu (WSH we Wrocławiu). 

2. Rektor, na wniosek Dziekana, może wyznaczyć Pełnomocnika Dziekana ds. dyplomowa-

nia dla wszystkich kierunków studiów realizowanych na wydziale. 

3. Podstawowymi dokumentami normującymi zasady i tryb dyplomowania oraz przeprowa-

dzenia egzaminu dyplomowego są:   

1) Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu; 

2) Programy kształcenia wraz planami i programami studiów;  

3) Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia funkcjonujący w Wyższej 

Szkole Handlowej we Wrocławiu;  

4) System weryfikacji i oceniania efektów uczenia się;   

5) Zarządzenia Dziekana w zakresie dyplomowania.  

4. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego, 

artystycznego lub praktycznego albo dokonaniem technicznym lub artystycznym, 

prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym 

kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i 

wnioskowania. 

5. Pracę dyplomową może stanowić przede wszystkim praca pisemna, ale może nią być 

opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt praktyczny, wykonanie programu 

lub systemu komputerowego oraz praca konstrukcyjna, technologiczna.   

6. Praca dyplomowa, jest obowiązkowa w przypadku studiów drugiego stopnia (praca magi-

sterska), a w przypadku studiów pierwszego stopnia, praca dyplomowa jest realizowana, o 

ile przewiduje to program studiów.  

7. Niezależnie od formy pracy dyplomowej (ust. 5) opracowanie merytoryczne pracy dy-

plomowej ma postać papierową, zgodną z wymaganiami zawartymi w § 4. Do pracy dy-

plomowej student załącza streszczenie i wykaz słów kluczowych. 

8. Praca dyplomowa, a w szczególności praca o charakterze projektu analityczno-

diagnostycznego czy pracy konstrukcyjnej może być przygotowana przez więcej niż 

jednego studenta, o ile można w niej wyodrębnić części przygotowywane przez 

poszczególnych studentów i na tej podstawie określić nakłady pracy i jej wartość 

merytoryczną. 
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§ 2. Promotor pracy dyplomowej i nauczyciel akademicki prowadzący 

pracę kwalifikacyjną 

 

1. Do kierowania pracami dyplomowymi wyznacza się promotora z tytułem lub stopniem 

naukowym. Wykaz nauczycieli akademickich, upoważnionych do prowadzenia pracy 

dyplomowej danego kierunku studiów ustala Dziekan. Gdy program studiów nie 

przewiduje opracowywania pracy dyplomowej, dla osiągnięcia efektów uczenia się 

dotyczących prac pisemnych student przygotowuje pracę kwalifikacyjną pod kierunkiem 

nauczyciela akademickiego realizującego przedmiot dyplomowanie. 

2. W uzasadnionych przypadkach promotorem pracy dyplomowej, inżynierskiej i opiekunem 

pracy kwalifikacyjnej może być osoba z tytułem zawodowym magistra (lub magistra in-

żyniera), jeżeli może się wykazać znaczącym doświadczeniem praktycznym w zakresie 

specjalności, w ramach, której jest przygotowana praca dyplomowa lub praca kwalifika-

cyjna. 

3. Do kierowania pracami dyplomowymi studiów drugiego stopnia wyznacza się promotora 

z tytułem lub stopniem naukowym.  

4. Na odpowiednio uzasadniony wniosek studenta, Dziekan może dokonać zmiany prowa-

dzącego pracą dyplomową. 

5. Zakres zainteresowań badawczo-dydaktycznych promotora i wykładowcy prowadzącego 

prace kwalifikacyjne powinien być merytorycznie związany z kierunkiem studiów, który 

kończy student oraz obejmować tematykę pracy. 

6. Student zgłasza się do nauczyciela akademickiego, upoważnionego decyzją Dziekana do 

prowadzenia pracy dyplomowej, w celu uzyskania jego zgody na prowadzenie pracy 

dyplomowej w charakterze promotora. Po uzyskaniu akceptacji student pracuje nad pracą 

stosownie do zadań i oczekiwań stawianych przez promotora.  

7. Przyjmuje się zasadę, że promotor może na danym kierunku kierować realizacją do 10 

prac dyplomowych. Prowadzenie większej liczby prac, jednak nie większej niż 15, 

wymaga zgody Dziekana. Zasada ta nie dotyczy nauczyciela akademickiego 

prowadzącego prace kwalifikacyjne w zakresie dyplomowania.  

 

§ 3. Tematy prac dyplomowych i kwalifikacyjnych 

 

1. Promotor, w porozumieniu ze studentem, określa temat pracy dyplomowej, nie później niż 

przed ukończeniem przez niego:  

1) czwartego semestru studiów – w przypadku studiów licencjackich (jeśli 

przewiduje ją program studiów), 

2) piątego semestru studiów – w przypadku studiów inżynierskich (jeśli przewiduje 

ją program studiów) lub 

3) drugiego semestru studiów – w przypadku studiów drugiego stopnia.  

2. Temat pracy kwalifikacyjnej określa student, ale wymagana jest akceptacja wykładowcy, 

w terminie: 

1)   ostatniego semestru studiów – w przypadku studiów licencjackich, przy realizacji 

eseju;  
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2) piątego semestru studiów – w przypadku studiów inżynierskich, przy realizacji 

projektu inżynierskiego.  

3. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej i kwalifikacyjnej powinny być brane pod uwagę: 

1) kierunek studiów i/lub specjalność kształcenia,  

2) zainteresowania studenta, 

3) realne możliwości wykonania danej pracy przez studenta. 

4. Zbiorczy wykaz tematów prowadzonych prac dyplomowych, po zaliczeniu seminarium, promotor 

przekazuje do Dziekana celem ich zatwierdzenia.  

5. O zmianie już zatwierdzonego tematu pracy dyplomowej decyduje Dziekan na pisemny 

wniosek studenta, po akceptacji promotora.  

6. O zmianie już zatwierdzonego tematu pracy kwalifikacyjnej decyduje nauczyciel 

akademicki prowadzący pracę kwalifikacyjną.  

 

§ 4. Podstawowe wymagania wobec pracy dyplomowej i pracy 

kwalifikacyjnej  

 

4.1. Praca magisterska 

1. Praca magisterska powinna charakteryzować się znacznie wyższym poziomem, zarówno 

merytorycznego opracowania zagadnień, jak również stosowanych metod i technik 

badawczych niż praca dyplomowa/kwalifikacyjna studiów pierwszego stopnia. Praca 

magisterska podejmowana jest w celu samodzielnego rozwiązania lub opracowania 

zagadnień o charakterze teoretycznym bądź praktycznym.   

2. Opracowanie pracy magisterskiej ma na celu wykazanie się przez dyplomanta:  

1) umiejętnością posługiwania się zdobytą podczas studiów wiedzą;  

2) pogłębioną wiedzą dotyczącą jednej z dyscyplin naukowych objętych programem 

studiów (tematyka prac magisterskich powinna korespondować, w miarę 

możliwości, z kierunkami badawczymi zakładów funkcjonujących w ramach 

wydziału); 

3) umiejętnością samodzielnego doboru literatury  i materiałów źródłowych oraz 

zakresu ich wykorzystania;  

4) samodzielnością rozwiązywania problemów (badawczych) i uzasadniania swoich 

decyzji, poglądów czy rozwiązań w tym zakresie, zakończonych stosownymi 

wnioskami; 

5) umiejętnością stosowania metod, narzędzi i technik badawczych; 

6) umiejętnością logicznego formułowania myśli oraz ich ścisłego zapisu w postaci 

tekstu.  

3. Zalecana objętość zasadniczej części pracy magisterskiej wynosi od 60 do 80 stron tekstu 

formatu A4. Jest ona jednak uzależniona  od podjętej tematyki i problematyki w niej 

zawartej oraz ustaleń promotora  z dyplomantem. 

4. Dyplomant w uzgodnieniu z promotorem w opracowaniu zamieszcza elementy 

metodologii badań. Mogą być one ujęte w podrozdziale metodologicznym w rozdziale 

empirycznym (zawierającym elementy jak cel pracy i cel badawczy, problemy badawcze, 

założone hipotezy i zastosowane narzędzia badawcze).  
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5. Dopuszcza się pisanie pracy w trybie zespołowym, ale jest to możliwe w przypadku 

dokładnego określenia wkładu członków zespołu zarówno we wstępie, jak i w spisie 

treści.  

6. Praca magisterska powinna zawierać następujące elementy:  

1) stronę tytułową według wzoru zawartego w opracowaniu (załącznik 1); 

2) spis treści (zawierający tytuły rozdziałów i tytuły podrozdziałów do jednego 

poziomu w dół); 

3) streszczenie i słowa kluczowe; 

4) wprowadzenie;  

5) rozdziały i podrozdziały z wyraźnym podziałem na część teoretyczną i część 

empiryczną (z opisem obiektu badań, podrozdziałem metodologicznym i wynikami 

badań);  

6) zakończenie; 

7) wykaz cytowanej literatury z podziałem na pozycje papierowe oraz źródła 

elektroniczne;  

8) spisy rysunków i tabel;  

9) załączniki (jeśli występują);  

10) oświadczenie dyplomanta (załącznik 2). 

 

4.2. Praca dyplomowa – inżynierska 

1. Praca dyplomowa, inżynierska, kończy specjalność kształcenia inżynierskiego i powinna 

być potwierdzeniem praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiowania 

specjalizacji zawodowej. Opracowanie pracy inżynierskiej ponadto ma na celu wykazanie 

się przez dyplomanta:  

1) umiejętnością posługiwania się zdobytą podczas studiów wiedzą; 

2) samodzielnością rozwiązywania prostych problemów inżynierskich; 

3) pogłębioną wiedzą dotyczącą specjalności objętych programem studiów; 

4) umiejętnością doboru literatury i materiałów źródłowych oraz zakresu ich 

wykorzystania;  

5) znajomością zasobu wiedzy specjalistycznej zdobytej podczas studiów;  

6) umiejętnością logicznego formułowania myśli oraz ich ścisłego zapisu w postaci 

tekstu.  

2. Praca inżynierska powinna zawierać elementy warsztatu inżynierskiego, takie jak: for-

malne założenia, rysunki techniczne, schematy blokowe (ideowe), obliczenia i oszacowa-

nia projektowe, odniesienia do patentów, norm, katalogów, cenników, aktów prawnych 

itp.  

3. Zalecana objętość zasadniczej części pracy dyplomowej wynosi od 30 do 40 stron tekstu 

formatu A4. Jest ona jednak uzależniona  od podjętej tematyki i problematyki w niej 

zawartej oraz ustaleń promotora  z dyplomantem. 

4. Dyplomant w uzgodnieniu z promotorem w opracowaniu zamieszcza elementy 

metodologii badań. Powinny być one ujęte we wprowadzeniu (cel pracy i cel badawczy, 

problemy badawcze, założone hipotezy i zastosowane narzędzia badawcze).  

5. W przypadku realizacji pracy w trybie zespołowym - określenie we wprowadzeniu 

wkładu pracy poszczególnych członków zespołu w realizację pracy dyplomowej.  
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6. Praca dyplomowa powinna zawierać następujące elementy:  

1) stronę tytułową według wzoru zawartego w opracowaniu (załącznik 1); 

2) spis treści (zawierający tytuły rozdziałów i tytuły podrozdziałów do jednego 

poziomu w dół);  

3) streszczenie i słowa kluczowe; 

4) wprowadzenie w tym cele pracy inżynierskiej (do kogo jest adresowana, jaki pro-

blem podejmuje czy rozwiązuje, co pomysłodawca zamierza osiągnąć, itp.). 

5) rozdział i podrozdziały teoretyczne oraz rozdział i podrozdziały praktyczne w tym 

opis sposobu osiągnięcia celów (konkretne działania, jakie zostały podjęte w 

ramach pracy inżynierskiej, ich przebieg – kalendarium, materiał opisowy 

zawierający zarówno analizę jak i diagnozę (projekty rozwiązań, modele); 

6) zakończenie; 

7) wykaz cytowanej literatury z podziałem na pozycje papierowe oraz źródła 

elektroniczne;  

8) spisy rysunków i tabel;  

9) załączniki (jeśli występują);  

10) oświadczenie dyplomanta (załącznik 2). 

 

4.3. Praca dyplomowa – licencjacka 

1. Praca dyplomowa, licencjacka, powinna być potwierdzeniem wykorzystania wiedzy 

zdobytej podczas studiowania danego kierunku. Opracowanie pracy licencjackiej ponadto 

ma na celu wykazanie się przez dyplomanta:  

1) umiejętnością posługiwania się zdobytą podczas studiów wiedzą; 

2) umiejętnością doboru literatury i materiałów źródłowych oraz zakresu ich 

wykorzystania;  

3) znajomością zasobu wiedzy specjalistycznej zdobytej podczas studiów;  

4) umiejętnością logicznego formułowania myśli oraz ich ścisłego zapisu w postaci 

tekstu.  

2. Zalecana objętość zasadniczej części pracy dyplomowej wynosi od 40 do 50 stron tekstu 

formatu A4. Jest ona jednak uzależniona  od podjętej tematyki i problematyki w niej 

zawartej oraz ustaleń promotora  z dyplomantem. 

3. Dyplomant w uzgodnieniu z promotorem w opracowaniu zamieszcza elementy 

metodologii badań. Powinny być one ujęte we wprowadzeniu (cel pracy i cel badawczy, 

problemy badawcze, założone hipotezy i zastosowane narzędzia badawcze). Dopuszcza 

się jednak podrozdział/rozdział metodologiczny, jako pełniejsze przedstawienie założeń 

metodologicznych.  

4. W przypadku realizacji pracy w trybie zespołowym - określenie we wprowadzeniu 

wkładu pracy poszczególnych członków zespołu w realizację pracy dyplomowej.  

5. Praca dyplomowa powinna zawierać następujące elementy:  

1) stronę tytułową według wzoru zawartego w opracowaniu (załącznik 1); 

2) spis treści (zawierający tytuły rozdziałów i tytuły podrozdziałów do jednego 

poziomu w dół); 

3) streszczenie i słowa kluczowe; 
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4) wprowadzenie w tym cele pracy dyplomowej (do kogo jest adresowana, jaki pro-

blem podejmuje czy rozwiązuje, co pomysłodawca zamierza osiągnąć, itp.). 

5) rozdział i podrozdziały teoretyczne oraz rozdział i podrozdziały empiryczne w tym 

opis sposobu osiągnięcia celów (konkretne działania, jakie zostały podjęte w 

ramach pracy dyplomowej, ich przebieg – kalendarium, materiał opisowy 

zawierający zarówno analizę jak i diagnozę; 

6) zakończenie; 

7) wykaz cytowanej literatury z podziałem na pozycje papierowe oraz źródła 

elektroniczne;  

8) spisy rysunków i tabel;  

9) załączniki (jeśli występują);  

10) oświadczenie dyplomanta (załącznik 2). 

 

4.4. Praca dyplomowa jako opublikowany artykuł 

1. Opracowanie pracy dyplomowej w formie artykułu ma na celu wykazanie się przez 

dyplomanta:  

1) umiejętnością posługiwania się zdobytą podczas studiów wiedzą; 

2) samodzielnością rozwiązywania prostych problemów i uzasadniania swoich 

decyzji, poglądów czy rozwiązań w tym zakresie, zakończonych stosownymi 

wnioskami;  

3) pogłębioną wiedzą dotyczącą specjalności objętych programem studiów; 

4) umiejętnością doboru literatury i materiałów źródłowych oraz zakresu ich 

wykorzystania;  

5) znajomością zasobu wiedzy specjalistycznej zdobytej podczas studiów;  

6) umiejętnością logicznego formułowania myśli oraz ich ścisłego zapisu w postaci 

tekstu.  

2. Zalecana objętość teoretycznej części pracy dyplomowej wynosi od 10 do 15 stron tekstu 

formatu A4, do którego załącznikiem jest artykuł afiliowany na Uczelnię.    

3. Dyplomant w uzgodnieniu z promotorem w opracowaniu zamieszcza elementy 

metodologii badań. Powinny być one ujęte we wprowadzeniu (cel pracy i cel badawczy, 

problemy badawcze, założone hipotezy i zastosowane narzędzia badawcze). 

4. W przypadku realizacji pracy w charakterze artykułu nie przewiduje się realizacji pracy 

dyplomowej w trybie zespołowym. Wymóg ten nie dotyczy jednak przypadku, gdy 

artykuł jest dziełem zespołu - członkowie zespołu mogą pisać wspólną pracę dyplomową.  

5. Na indywidualne podanie studenta, poparte opinią promotora, istnieje możliwość  

zaliczenia pracy dyplomowej w formie innej publikacji naukowej.  

6. Praca dyplomowa powinna zawierać następujące elementy:  

1) stronę tytułową według wzoru zawartego w opracowaniu (załącznik 1); 

2) spis treści (zawierający tytuły rozdziałów i tytuły podrozdziałów do jednego 

poziomu w dół); 

3) streszczenie i słowa kluczowe; 

4) wprowadzenie;  

5) rozdziały i podrozdziały odnoszące się do treści zawartych w artykule – będących 

uzupełnieniem bądź wyjaśnieniem tez zawartych w artykule; 
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6) zakończenie; 

7) wykaz cytowanej literatury z podziałem na pozycje papierowe oraz źródła 

elektroniczne;  

8) spisy rysunków i tabel;  

9) załączniki (przede wszystkim afiliowany artykuł i jeśli jest dostępna, recenzja 

artykułu);  

10) oświadczenie dyplomanta (załącznik 2). 

 

4.5. Praca dyplomowa jako program komputerowy lub praca konstrukcyjna 

1. Opracowanie pracy dyplomowej - technicznej – jako programu komputerowego lub pracy 

konstrukcyjnej - ma na celu wykazanie się przez dyplomanta:  

1) umiejętnością posługiwania się zdobytą podczas studiów wiedzą; 

2) samodzielnością rozwiązywania problemów technicznych i przedstawienia 

przyjętych rozwiązań praktycznych;  

3) umiejętnością doboru literatury naukowej i materiałów źródłowych oraz zakresu 

ich wykorzystania;  

4) znajomością zasobu wiedzy specjalistycznej zdobytej podczas studiów;  

5) pogłębioną umiejętnością wdrożenia wiedzy do zastosowań praktycznych.  

2. Zalecana objętość teoretycznej części pracy dyplomowej wynosi od 10 do 15 stron tekstu 

formatu A4, do którego załącznikiem jest program komputerowy czy praca konstrukcyjna.    

3. Dyplomant w uzgodnieniu z promotorem w opracowaniu zamieszcza elementy 

metodologii badań. Powinny być one ujęte we wprowadzeniu (cel pracy i cel badawczy, 

problemy badawcze, założone hipotezy i zastosowane narzędzia badawcze). 

4. W przypadku realizacji pracy w trybie zespołowym - określenie w części teoretycznej 

wkładu pracy poszczególnych członków zespołu w realizację pracy dyplomowej.  

5. Praca dyplomowa powinna zawierać następujące elementy:  

1) stronę tytułową według wzoru zawartego w opracowaniu (załącznik 1); 

2) spis treści (zawierający tytuły rozdziałów i tytuły podrozdziałów do jednego 

poziomu w dół); 

3) streszczenie i słowa kluczowe; 

4) wprowadzenie;  

5) rozdziały i podrozdziały odnoszące się do rozwiązań praktycznych np. 

konstrukcyjnych; 

6) zakończenie; 

7) wykaz cytowanej literatury z podziałem na pozycje papierowe oraz źródła 

elektroniczne;  

8) spisy rysunków i tabel;  

9) załączniki (przede wszystkim opracowana dokumentacja programu komputerowego 

w postaci pliku wynikowego lub opracowany model konstrukcji);  

10) oświadczenie dyplomanta (załącznik 2). 

 

4.6. Praca kwalifikacyjna  – projektowa, inżynierska 

1. Praca kwalifikacyjna o charakterze projektu inżynierskiego jest opracowana, gdy program 

studiów nie przewiduje pracy dyplomowej. Praca ta kończy kształcenie inżynierskie i 
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powinna być potwierdzeniem praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas 

studiowania specjalizacji zawodowej. Opracowanie projektu inżynierskiego ponadto ma 

na celu wykazanie się przez studenta:  

1) umiejętnością posługiwania się zdobytą podczas studiów wiedzą; 

2) samodzielnością rozwiązywania prostych problemów inżynierskich;  

3) pogłębioną wiedzą dotyczącą specjalności objętych programem studiów; 

4) umiejętnością doboru literatury i materiałów źródłowych oraz zakresu ich 

wykorzystania;  

5) znajomością zasobu wiedzy specjalistycznej zdobytej podczas studiów;  

6) umiejętnością logicznego formułowania myśli oraz ich ścisłego zapisu w postaci 

tekstu.  

2. Inżynierski charakter pracy najlepiej oddaje tytuł np. „Projekt ....”, „Projektowanie...”, 

„Diagnostyka …”, „Identyfikacja …”, „Analiza…”, „Ocena ... ” , „Modelowanie ...”, 

„Metoda rozwiązania problemu...”, „Metody obliczeń…”, ”Modyfikacja…”, „Konstruk-

cja…”, „Budowa..” itp.  

3. Praca inżynierska powinna zawierać elementy warsztatu inżynierskiego, takie jak: for-

malne założenia, rysunki techniczne, schematy blokowe (ideowe), obliczenia i oszacowa-

nia projektowe, odniesienia do patentów, norm, katalogów, cenników, aktów prawnych 

itp.  

4. Zalecana objętość zasadniczej części pracy kwalifikacyjnej wynosi od 15 do 20 stron 

tekstu formatu A4. 

5. W przypadku realizacji pracy w trybie zespołowym - określenie we wprowadzeniu 

wkładu pracy poszczególnych członków zespołu w realizację pracy kwalifikacyjnej.  

6. Praca kwalifikacyjna jako projekt inżynierski powinna zawierać następujące elementy:  

1) stronę tytułową według wzoru zawartego w opracowaniu (załącznik 1); 

2) spis treści (zawierający tytuły rozdziałów i tytuły podrozdziałów do jednego 

poziomu w dół); 

3) wprowadzenie w tym cele pracy projektowej (do kogo jest adresowana, jaki pro-

blem podejmuje czy rozwiązuje, co pomysłodawca zamierza osiągnąć – zmianę 

społeczną, rezultat praktyczny, edukacyjny itp.). 

4) skrócony rozdział i podrozdziały teoretyczne oraz rozdział i podrozdziały 

praktyczne w tym opis sposobu osiągnięcia celów (konkretne działania, jakie 

zostały podjęte w ramach pracy projektowej, ich przebieg – kalendarium, materiał 

opisowy zawierający zarówno analizę jak i diagnozę (projekty rozwiązań, modele); 

5) zakończenie; 

6) wykaz cytowanej literatury z podziałem na pozycje papierowe oraz źródła 

elektroniczne;  

7) spisy rysunków i tabel;  

8) załączniki (jeśli występują). 

 

 

4.6. Praca kwalifikacyjna  – esej 

1. Praca kwalifikacyjna jako esej jest opracowana w przedmiocie „Dyplomowanie”, gdy 

program studiów nie przewiduje pracy dyplomowej. Esej naukowy, to krótka rozprawa 
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naukowa ujmująca temat w sposób subiektywny, popularyzujący tematykę z określonej 

dziedziny wiedzy. 

2. Opracowanie eseju ponadto ma na celu wykazanie się przez studenta:  

1) umiejętnością posługiwania się zdobytą podczas studiów wiedzą; 

2) pogłębioną wiedzą dotyczącą specjalności objętych programem studiów; 

3) umiejętnością doboru literatury i materiałów źródłowych oraz zakresu ich 

wykorzystania;  

4) umiejętnością logicznego formułowania myśli oraz ich ścisłego zapisu w postaci 

tekstu.  

3. Zalecana objętość zasadniczej części eseju, jako pracy kwalifikacyjnej wynosi od 15 do 

20 stron tekstu formatu A4. 

4. W przypadku realizacji pracy w trybie zespołowym - określenie we wprowadzeniu 

wkładu pracy poszczególnych członków zespołu w realizację tematu.  

5. Praca kwalifikacyjna jako esej powinna zawierać następujące elementy:  

1) stronę tytułową według wzoru zawartego w opracowaniu (załącznik 1); 

2) spis treści (zawierający tytuły rozdziałów i tytuły podrozdziałów do jednego 

poziomu w dół); 

3) wstęp, wskazanie na odpowiedni aspekt pytania, definicje głównych terminów i za-

rys zagadnień, o których będzie mowa; 

4) rozwinięcie - rozdział i podrozdziały teoretyczne oraz rozdział i podrozdziały 

praktyczne w tym omówienie kolejnych zagadnień w oparciu o zebrany materiał, 

odniesienie się do wybranych prac, teorii i koncepcji, przedstawienie argumentów 

potwierdzających zdanie autora. Można również omówić dwie linie 

argumentacyjne (za i przeciw) i przeprowadzić dyskusję; 

5) zakończenie - podsumowanie głównych argumentów eseju, określenie czy teza 

została uznana za prawdziwą czy nieprawdziwą, wskazanie praktycznych 

konsekwencji; 

6) wykaz cytowanej literatury z podziałem na pozycje papierowe oraz źródła 

elektroniczne;  

7) spisy rysunków i tabel;  

8) załączniki (jeśli występują). 

 

4.7. Wymagania ogólne 

1. Praca dyplomowa lub praca kwalifikacyjna powinna być napisana w języku, w którym, 

zgodnie z programem kształcenia, prowadzone są studia na danym kierunku.  

2. Wykorzystanie literatury powinno być wykazane w odsyłaczach i bibliografii, przy czym 

powinna to być literatura wykraczająca poza podstawowe pozycje podręcznikowe. 

3. Wykorzystanie literatury powinno polegać na przemyśleniu i przetworzeniu stanowisk i 

poglądów różnych autorów zgodnie z potrzebami tematu pracy, wskazując na widoczny 

własny wkład studenta. 

4. Zamieszczenie cytatu w pracy ma pełnić funkcję pomocniczą i musi być uzasadnione ce-

lem (wyjaśnianiu, krytycznej analizie). 
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5. Cytat ma służyć uzupełnieniu i wzbogaceniu dzieła, nie może go natomiast zastępować, 

ani tworzyć jego zasadniczej konstrukcji. Nadmierne, zbyt obszerne i nieuzasadnione ko-

rzystanie z cytatów może stanowić naruszenie praw autorskich. 

6. Cytaty stosowane w pracy powinny być rozpoznawalne i wyraźnie oznaczone co do autor-

stwa i źródła. Brak odróżnienia cytatu od reszty tekstu stanowi naruszenie praw autorskich 

(plagiat). 

7. Tytuły i treść rozdziałów pracy powinny kolejno z siebie wynikać, tworząc spójną we-

wnętrznie i pozbawioną przypadkowości całość. 

8. Wstęp pracy powinien zawierać: podkreślenie problemu i uzasadnienie wyboru tematu, 

wskazanie celu pracy, charakterystykę struktury pracy. 

9. Zakończenie pracy powinno bezpośrednio nawiązywać do tematu i zadeklarowanego we 

wstępie celu pracy oraz zawierać weryfikację postawionych pytań badawczych/tez oraz 

wnioski.  

10. Praca dyplomowa powinna być oprawiona bez możliwości wyjmowania czy zmiany stron. 

Strony powinny być ponumerowane. Tekst pracy winien być poprawny językowo (pod 

względem stylistycznym i gramatycznym) z zachowaniem reguł edytorskich obowiązują-

cych w Uczelni.  

11. Praca kwalifikacyjna może być rozliczana w postaci pliku elektronicznego, jeśli tak określi 

to wykładowca przedmiotu. Praca powinna być jednak zwartym tekstem, spełniającym 

wymagania punktu 10.  

 

§ 5. Zasady zaliczenia z przedmiotów dyplomowania i tryb egzaminu 

dyplomowego 

 

5.1. Zaliczenie przedmiotu „Seminarium” 

1. Przedmiot „seminarium” prowadzony jest przez promotora pracy dyplomowej, w 

terminach przez niego wyznaczonych. Jest on oparty na samodzielnej pracy studenta 

nadzorowanej przez promotora w trakcie spotkań konsultacyjnych.  

2. Promotor ma obowiązek wyznaczyć terminy spotkań seminaryjnych dla swoich 

dyplomantów na początku semestru „dyplomowego” i przekazać do wiadomości 

Dziekanatu.  

3. Ocenę z przedmiotu „seminarium” Promotor ustala stosownie do wytycznych ujętych w 

sylabusie przedmiotu. W celu zaliczenia przedmiotu obowiązują dwa terminy – 

podstawowy i poprawkowy ujęte w harmonogramie roku akademickiego.  

4. Seminarium zapewnia realizację efektów uczenia się określonych dla danego kierunku 

studiów. Efekty uczenia się powinny zostać utrwalone przy realizacji pracy dyplomowej. 

5. Seminarium dyplomowe jest traktowane jako weryfikacja zakładanych kierunkowych 

efektów uczenia się, w trakcie którego studenci potwierdzają swą zdolność stosowania 

wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów oraz wykazują nabyte kompetencje 

społeczne. 

6. Efekty przewidziane do weryfikacji w trakcie seminarium i przygotowywania pracy dy-

plomowej powinny być przez prowadzących przewidziane w sylabusach seminarium. 
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7. Przedłożenie pracy dyplomowej jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium 

dyplomowego. 

8. Student, który nie złoży pracy dyplomowej w terminie poprawkowym w wyznaczonym 

terminie składa wniosek o powtarzanie semestru w zakresie seminarium dyplomowego.   

9. Niezłożenie przez studenta pracy dyplomowej lub nieuzyskanie zgody na powtarzanie 

semestru w zakresie seminarium dyplomowego skutkuje, zgodnie z Regulaminem stu-

diów, skreśleniem z listy studentów.  

10. Student, który spełnił wszystkie warunki określone w niniejszej procedurze przystępuje 

do egzaminu dyplomowego.   

 

 

5.2. Zaliczenie przedmiotów „Dyplomowanie” i „Projekt inżynierskich” oraz 
przeprowadzenie egzaminu dyplomowego 

1. Przedmiot „Dyplomowanie” prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia 

licencjackich, a przedmiot „Projekt inżynierski” na studiach pierwszego stopnia, 

inżynierskich.  

2. Warunkiem zaliczenia przedmiotów z ust. 1 jest opracowanie prac kwalifikacyjnych, 

odpowiednio eseju dla studiów licencjackich, projektu inżynierskiego dla studiów 

inżynierskich, gdy program studiów nie przewiduje prac dyplomowych. W takim 

przypadku student na egzamin dyplomowy przygotowuje portfolio z dorobkiem 

potwierdzającym osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie dyplomowania (w 

szczególności prace kwalifikacyjne do zaprezentowania podczas egzaminu 

dyplomowego).  

3. Praca kwalifikacyjna nie jest dokumentem przebiegu studiów i w związku z tym nie 

podlega zasadom postępowania przewidzianych dla dokumentów wyróżnionych w § 15 

Rozporządzenia MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.  

4. Gdy program studiów przewiduje pracę dyplomową, student przystępuje do egzaminu 

dyplomowego po zaliczeniu przedmiotu „Seminarium” i pozytywnej ocenie złożonej 

pracy dyplomowej oraz po spełnieniu innych wymagań określonych w Regulaminie 

studiów warunkujących dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.  

5. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i odbywa się przed Komisją Egzaminu Dy-

plomowego. Komisję Egzaminu Dyplomowego powołuje Dziekan w składzie, co najmniej 

trzyosobowym i wyznacza przewodniczącego oraz dwóch członków Komisji. Gdy pro-

gram studiów przewiduje pracę dyplomowa, członkiem Komisji jest promotor oraz recen-

zent. Gdy program studiów nie przewiduje pracy dyplomowej, członkiem komisji jest nau-

czyciel akademicki prowadzący pracę kwalifikacyjną oraz inny wykładowca zajęć na kierun-

ku.  

6. W uzasadnionym przypadku Dziekan może powołać w skład komisji dodatkowe osoby. W 

przypadku, gdy członek komisji nie może uczestniczyć w egzaminie dyplomowym, Dzie-

kan wyznacza w zastępstwie inną osobę. 

7. W przypadku pracy dyplomowej z zakresu wiedzy interdyscyplinarnej lub mającej charak-

ter praktyczny (np. praca konstrukcyjna) Dziekan może powołać w skład Komisji egza-

minu dyplomowego dodatkowo osoby reprezentujące adekwatne dziedziny wiedzy lub 

ekspertów – praktyków. 
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8. Egzamin dyplomowy może się odbywać również poza siedzibą Uczelni, w szczególności 

w zakładzie pracy, którego uzyskane dane posłużyły do opracowania innowacyjnych roz-

wiązań lub jest to praca konstrukcyjna czy projektowa oparta na procesie produkcji tego 

zakładu pracy.  

9. Jeżeli zajęcia dydaktyczne danego kierunku realizowane są w języku obcym, egzamin 

dyplomowy realizowany jest również w tym języku. W przypadku, gdy realizacja zajęć 

kierunku jest w języku polskim, a na wniosek studenta praca dyplomowa jest napisana w 

języku obcym, to za zgodą Dziekana, egzamin dyplomowy może się odbywać w języku, 

w którym została napisana praca. 

10. Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego określonego w ust. 8 i 9 podejmuje 

Dziekan na zgodny wniosek promotora i studenta złożony na 14 dni przed datą egzaminu 

i powiadamia o tym społeczność akademicką i stosowną gospodarczą w formie elektro-

nicznej, nie później jak 7 dni przed datą egzaminu. 

11. Egzamin dyplomowy powinien wykazać, że student: 

1) samodzielnie identyfikuje problemy postawione w zadanych pytaniach; 

2) potrafi wyczerpująco i przekonująco przedstawić odpowiedzi na pytania z obszaru te-

matycznego pracy dyplomowej/pracy magisterskiej/pracy kwalifikacyjnej, posługując 

się przy tym wiadomościami z literatury, wiedzą z zakresu kierunku studiów i specjal-

ności kształcenia, jak i sądami własnymi; 

3) prowadzi wywód logicznie; 

4) potrafi przedstawić narzędzia badawcze wykorzystywane w procesie empirycznym, 

udokumentować otrzymane wyniki i je zinterpretować;  

5) posługuje się jasnym i precyzyjnym językiem. 

12. Tryb przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, ze względu na potrzebę weryfikacji stop-

nia osiągnięcia efektów uczenia się w zakresie dyplomowania, przewiduje, że:  

1) egzamin z prezentacją pracy dyplomowej (realizowany przedmiot Seminarium) składa 

się z dwóch części. W pierwszej części odbywa się prezentacja pracy dyplomowej, do 

której są stawiane pytania, a ocena z odpowiedzi jest składową oceny egzaminu dy-

plomowego. Pytanie to jest ujmowane w protokole egzaminu. W drugiej części dy-

plomant odpowiada na dwa pytania – po jednym od promotora i recenzenta z zakresu 

studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wykazem zagadnień opracowanym przez 

kierowników jednostek organizacyjnych, a wydanych w stosownym zarządzeniu 

Dziekana na dany rok akademicki. 

2) egzamin bez pisania pracy dyplomowej (realizowany przedmiot „Dyplomowa-

nie”/”Projekt inżynierski”) jest także dwuczęściowy. W pierwszej części, student krót-

ko przedstawia portfolio, a w tym pracę kwalifikacyjną, wskazując najważniejsze 

osiągnięcia, otrzymując od Komisji jedno pytanie kierunkowe związane z pracą kwali-

fikacyjną. Następnie Student odpowiada na dwa pytania, jedno kierunkowe i jedno ze 

specjalności, zgodnie z wykazem zagadnień opracowanym przez kierowników jedno-

stek organizacyjnych, a wydanych w stosownym zarządzeniu Dziekana na dany rok 

akademicki. 

13. Komisja ocenia merytoryczną treść prezentacji (pracy dyplomowej/pracy kwalifikacyjnej) 

oraz jej jakość, odpowiedzi na pytania promotora i recenzenta oraz odpowiedzi na pytanie 
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wylosowane. Ocena końcowa z egzaminu dyplomowego ustalana jest zgodnie z zasadami 

określonymi w Regulaminie Studiów.  

14. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieuspra-

wiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu, Dziekan wyznacza drugi, ostateczny 

termin egzaminu.  

15. Powtórny egzamin może być przeprowadzony nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od 

pierwszego terminu egzaminu i nie później niż przed upływem 3 miesięcy od pierwszego 

terminu egzaminu dyplomowego. 

16. Ustalenie oceny egzaminu dyplomowego oraz ostatecznego wyniku studiów odbywa się 

na niejawnym posiedzeniu komisji. Ocena z egzaminu dyplomowego oraz ostatecznego 

wyniku studiów podawana jest przez przewodniczącego komisji – do wiadomości 

studentów bezpośrednio po egzaminie, po ustaleniu oceny. 

17. W przypadku uzyskania przez dyplomanta oceny niedostatecznej z egzaminu 

dyplomowego, Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu, który uznawany jest za 

egzamin poprawkowy.  

18. W przypadku niestawienia się studenta na egzamin dyplomowy w wyznaczonym terminie 

z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych lub losowych, Dziekan, na wniosek 

studenta, wyznacza kolejny termin egzaminu dyplomowego, zachowując ważność rygoru 

stosownie do sytuacji jako podstawowego lub poprawkowego.  

19. W przypadku braku zaliczenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan 

wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów. W takim przypadku student ma prawo do 

wznowienia studiów na zasadach określonych w Regulaminie studiów. 

 

 

§ 6. Zasady kontroli antyplagiatowej 

 

1. Praca dyplomowa, przyjęta wstępnie przez promotora, jest wgrywana przez studenta do 

Archiwum Prac Dyplomowych Uczelni (APD).     

2. Promotor otrzymuje mailowe powiadomienie o wgranej pracy do APD i uruchamia pro-

cedurę kontroli antyplagiatowej.  

3. Rezultatem weryfikacji pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy jest „Raport po-

dobieństwa” .   

4. Promotor zapoznaje się z „Raportem podobieństwa” i na tej podstawie podejmuje decyzję 

o dopuszczeniu pracy do obrony lub o konieczności poprawy pracy. O fakcie tym promo-

tor informuje studenta. 

5. W przypadku konieczności poprawy pracy student wprowadza w tekście pracy niezbędne 

korekty, a po uzyskaniu akceptacji promotora dla wprowadzonych poprawek, dokonuje on 

ponownej procedury wprowadzenia poprawionej wersji pracy do APD.   

6. Po akceptacji pracy przez promotora w APD student drukuje prace i składa ją wraz z 

kompletem dokumentów dyplomowania do Dziekanatu.  

7. Szczegóły dotyczące zasad składania dokumentów dyplomowania na dany rok akademic-

ki regulowane są stosownym zarządzeniem Dziekana. 
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§ 7. Dokumenty dyplomowania  

 

1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest skompletowanie przez studenta 

następujących dokumentów w terminach określonych zarządzeniem Rektora w sprawie or-

ganizacji roku akademickiego: 

1) jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formacie tekstu zmniejszonego do A5 (ksero 

dwustronne po 2 strony na formacie A4 – dla celów archiwalnych) – nie oprawiany, 

tylko zszyty metalową zszywką;  

2) recenzje pracy dyplomowej (wykonane w APD przez promotora i recenzenta – Zał. nr 

3), wydruk raportu programu antyplagiatowego dotyczący tekstu składanej pracy dy-

plomowej;  

3) kartę obiegową - zał. nr 4 wraz ze skompletowanymi na niej stosownymi potwierdze-

niami o uregulowaniu zobowiązań wobec Dziekanatu, Biblioteki, Kwestury (w tym 

dokonać jednorazowej opłaty administracyjnej z tytułu wydania dyplomu wraz z 

dwoma odpisami i suplementem w języku polskim oraz opcjonalnie opłatę administra-

cyjną za wydanie odpisu dyplomu w języku obcym), Biura Współpracy z Zagranicą.  

 

§ 8. Ocena pracy dyplomowej i pracy kwalifikacyjnej 

 

1. Oceny pracy dyplomowej dokonują promotor (kierujący pracą) oraz jeden recenzent.  

2. Oceny pracy dyplomowej dokonuje się w APD na 7 dni przed planowanym terminem 

obrony. Ocenie podlegają następujące elementy pracy dyplomowej:  

1) zgodność treści pracy dyplomowej z przyjętym tematem;  

2) układ pracy i jej struktura; 

3) poprawność merytoryczna pracy;  

4) wkład pracy własnej studenta;  

5) dobór i wykorzystanie literatury oraz innych materiałów źródłowych;  

6) poprawność językowa i edytorska.  

3. Recenzentem pracy dyplomowej powinien być nauczyciel akademicki, który posiada 

stopień lub tytuł naukowy i przygotowanie merytoryczne do oceny  recenzowanej 

pracy dyplomowej. 

4. Recenzenta pracy wyznacza Dziekan po zatwierdzeniu zbiorczej listy tematów prac i 

zatwierdzony wykaz recenzentów przekazuje do Dziekanatu.  

5. Dziekan może powołać do pełnienia roli recenzenta osobę spoza uczelni spełniającą 

wymogi określone w ust.3. 

6. Przy ocenianiu pracy dyplomowej ma zastosowanie skala ocen z Regulaminu studiów 

WSH we Wrocławiu. 

7. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej przez recenzenta Dziekan 

wyznacza dodatkowego recenzenta ze stopniem lub tytułem naukowym, z 

zastrzeżeniem, że drugi recenzujący nie może mieć niższy stopień lub tytuł naukowy 

od pierwszego recenzenta. Pozytywna ocena pracy dyplomowej przez drugiego 

recenzenta kończy proces oceniania pracy dyplomowej, która jest dopuszczana do 

obrony.  
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8. Oceny pracy kwalifikacyjnej dokonuje wykładowca przedmiotu „Dyplomowanie”/ 

„Projekt inżynierski”. Ocena pracy kwalifikacyjnej jest składową oceny przedmiotu. 

Pracę kwalifikacyjną, jako dokument potwierdzający osiągnięcie efektów uczenia się 

dla przedmiotu, przechowuje się w dokumentacji przedmiotu, zgodnie z zasadami 

systemu weryfikacji efektów uczenia się.  

 

§ 9. Przepisy końcowe 

 

1. Praca dyplomowa stanowi własność Uczelni z zachowaniem praw autorskich studenta, 

określonych w ustawie 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.). Archiwalny 

egzemplarz pracy dyplomowej przechowywany jest w Teczce Akt Studenta w 

archiwum Uczelni przez okres ustalony w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 27 

września 2018 r.   

 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2021 r. 
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Zał. NR 1 – Strona tytułowa pracy dyplomowej/kwalifikacyjnej – wzór 

 

 

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA WE WROCŁAWIU 
 

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-MENEDŻERSKI 

 

KIERUNEK: WPISAĆ WŁAŚCIWY 

SPECJALNOŚĆ: WPISAĆ WŁAŚCIWE 
SPECJALIZACJA (na Filologii) 

 

 

 

 

 

TEMAT PRACY  

 

PRACA MAGISTERSKA/DYPLOMOWA/KWALIFIKACYJNA 

 

 

ADAM KOWALSKI 

NR ALBUMU 222222 

 

PROMOTOR/WYKŁADOWCA 

DR HAB. JAN NOWAK 

 

 

Przyjmuję pracę i dopuszczam  

do egzaminu dyplomowego  

 

 

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

(data i podpis promotora) 

 

Wrocław 20.. 
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Zał. NR 2 – Oświadczenie Studenta – wzór w APD 

 

Wrocław, ........................................ 

 

 

Oświadczenie 

 

 

1. Oświadczam, że: 

1. Niniejsza praca została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści 

uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. 

2. Przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzy-

skaniem tytułu zawodowego licencjata/inżynierska lub magistra w innej szkole 

wyższej. 

3. Wersja elektroniczna pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej1 

Tytuł pracy:   

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

jest wersją ostateczną przedstawioną do obrony na Uczelni. 

4. Udzielam nieodpłatnie Uczelni licencji na umieszczenie mojej pracy w elektro-

nicznym systemie Archiwum Prac Dyplomowych oraz do zwielokrotniania i udo-

stępniania tej pracy w zakresie koniecznym do ochrony mojego prawa do autor-

stwa lub praw osób trzecich. 

5. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na udostępnienie mojej pracy w czytelni 

WSH we Wrocławiu. 

6. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na udostępnienie mojej pracy w sieci Inter-

net. 

 

 

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

(czytelny podpis studenta) 
 

 
1 Niewłaściwe skreślić 
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Zał. NR 3 – Recenzja promotora/recenzenta – wzór w APD 
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Zał. NR 4 – Karta obiegowa - wzór 

 

Wrocław, dnia ....................................... 
 
 

KARTA OBIEGOWA 
 
 

Student 

Nazwisko i imię:  

Nr albumu:  

Poświadczenie likwidacji zobowiązań studenta wobec Uczelni: 
 

Zobowiązanie  Podpis  Data Uwagi 

1) Zobowiązania wobec 
Dziekanatu 

pok. 2/1 
   

2) Zobowiązania finansowe 
pok. 3/11 lub pok. 1/6 

   

3) Zobowiązania wobec Biblioteki 
pok. 0/19 

   

4) Rozliczenie się z karty 
parkingowej 

recepcja 

   

5) Zobowiązania z tytułu wyjazdów 
zagranicznych organizowanych 

przez Uczelnię 
pok. 2/18 

   

Dotyczy wyłącznie 
Cudzoziemców: 

6) Rozliczenie się z kursu 
językowego 

pok. 1/2  i 1/3  

   

 

 


