WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA, FORMATOWANIA i DRUKU
PRACY DYPLOMOWEJ
studiach pierwszego stopnia kierunek Pielęgniarstwo
( studia pomostowe )
§1
Informacje ogólne:
1. Praca licencjacka
na kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia
pomostowe powinna przedstawiać zagadnienia związane z opieką pielęgniarską
nad osobą w stanie zdrowia i/ lub choroby oraz jej najbliższymi.
2. Pracę licencjacką student przygotowuje w oparciu o analizę indywidualnego
przypadku.
3. Praca licencjacka nie powinna zawierać wzorów dokumentacji stosowanej w
jednostce udzielającej świadczeń medycznych, jeżeli są one zastrzeżone ani
dokładnej kopii dokumentacji medycznej pacjenta, w szczególności
uzupełnionych kart obserwacyjnych lub kart pielęgnacji. W przypadkach
uzasadnionych praca może zawierać wyniki / zdjęcia badań obrazowych, przy
czym zachowana musi być poufność danych osobowych, zgodnie
z
obowiązującymi przepisami prawa.
4. Nad poziomem merytorycznym, zachowaniem standardów oraz opracowaniem
redakcyjnym pracy licencjackiej czuwa promotor, przedstawiając jasne
wymagania wobec dyplomanta, zawarte w niniejszych Wytycznych
§2
Szczegółowe wytyczne:
1.Objętość pracy dyplomowej licencjackiej nie powinna być mniejsza niż 40 stron
maszynopisu, minimum 15 pozycji piśmiennictwa z ostatnich lat - zależnie od tematu
pracy, w tym minimum 20% literatury czasopismowej (w tym 2 - 3 pozycje zagraniczne).
2.Egzemplarz
pracy dyplomowej licencjackiej powinien posiadać dwie formy:
papierową oraz cyfrową oraz spełniać poniższe warunki:
a) forma papierowa: format A4, jednostronne drukowanie, rozmiar czcionki 12 pkt.,
pojedyncza interlinia, czcionka Times New Roman, oprawa – twarda, wyłącznie
niebieski kolor z wytłoczonym rodzajem pracy – praca licencjacka,
b) forma cyfrowa: pliku elektronicznego na nośniku CD w formacie (Microsoft

Word) PDF, płyta umieszczona w cienkiej papierowej kopercie, w której opis
płyty CD stanowi – imię i nazwisko autora; nr albumu, rodzaj pracy dyplomowej;
tytuł pracy dyplomowej.

3.Poprawność wykonania egzemplarza
pracy licencjackiej sprawdza pracownik
dziekanatu w obecności studenta.
4. Do składanej pracy licencjackiej student ma obowiązek dołączyć oświadczenie o
samodzielnym wykonaniu pracy. Oświadczenie student załącza w pracy przed stroną
tytułową ( bez numeracji stron).
5.W przypadku negatywnej oceny pracy licencjackiej przez recenzenta, Prorektor ds.
dydaktycznych i rozwoju na wniosek studenta, może wyznaczyć dodatkowy termin
złożenia pracy.
6.Pracę licencjacką student jest zobowiązany złożyć w terminie ustalonym przez
Prorektora ds. dydaktycznych i rozwoju.
7.Student, który nie złoży pracy licencjackiej w określonym przez Prorektora ds.
dydaktycznych i rozwoju. terminie zostaje skreślony z listy studentów.
8.Prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju na uzasadniony wniosek promotora pracy lub
studenta może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy.
§3
Ogólne zasady druku pracy:
⁻

papier biały wielkość A4 druk jednostronny
ustawienie strony:

⁻

− margines górny, dolny i prawy szerokość 2,5cm
− margines lewy 2 cm
rodzaj czcionki Times New Roman lub Calibri

⁻

wielkość czcionek:

⁻

tytuły rozdziałów
tytuły podrozdziałów
tekst
tabele, wykresy, ilustracje

⁻
⁻
⁻

⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻

18 punktów
16 punktów
12 punktów
10 punktów

odstęp między wierszami 1,5 (w tabeli 1,0)
kolejne numery stron na dole każdej strony (środek)
stroną pierwszą jest oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy ( bez
numeru )
stroną drugą jest strona tytułowa ( bez numeru )
opisy tabel na górze tabeli z kolejnym numerem
opisy ilustracji i wykresów na dole z kolejnym numerem
każdy rozdział powinien zaczynać się od nowej strony
objętość pracy licencjackiej nie powinna przekraczać 60 stron
oprawa twarda niebieski kolor z nadrukiem – PRACA LICENCJACKA

§4
1. Struktura układu pracy dyplomowej ( przykłady ):
1) Praca oparta na analizie jednego przypadku:
⁻
Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy
⁻
Strona tytułowa
⁻
Spis treści
⁻
Wstęp
⁻
Rozdział I Założenia metodologiczne
1.1 Cel badań i problemy badawcze
1.2 Przedmiot badań
1.3 Metoda, techniki i narzędzia badawcze
⁻
Rozdział II Analiza przypadku
lub
⁻
Rozdział II Proces pielęgnowania
⁻
Dyskusja/Podsumowanie
⁻
Wnioski
⁻
Bibliografia
⁻
Załączniki
2) Praca oparta na analizie porównawczej 2-3 przypadków:
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻

⁻

⁻

⁻
⁻

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy
Strona tytułowa
Spis treści
Wstęp
Rozdział I Założenia metodologiczne
1.2 Cel badań i problemy badawcze
1.3 Przedmiot badań
1.4 Metoda, techniki i narzędzia badawcze
Rozdział II Analiza przypadku
2.1 Pacjent z.............
2.2 Pacjent z.............
2.3 Pacjent z..............
2.4 Analiza porównawcza lub
Rozdział II Proces pielęgnowania
2.1
Pacjent
z...............
2.2
Pacjent
z...............
2.3 Pacjent z ..............
2.4 Analiza porównawcza
Dyskusja/Podsumowanie
Wnioski

⁻
⁻

Bibliografia
Załączniki

3) Praca kazuistyczna/przeglądowa:
⁻ Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy
⁻ Strona tytułowa
⁻ Spis treści
⁻ Wstęp
⁻ Rozdział I Założenia metodologiczne
1.1.Cel badań i problemy badawcze
1.2.Przedmiot badań
1.3.Metoda, techniki i narzędzia badawcze
⁻
Rozdział II
⁻
Rozdział III
⁻ Dyskusja /Podsumowanie
⁻ Wnioski
⁻ Bibliografia
⁻ Załączniki
&5
2. Uwagi szczegółowe:
1) Tytuł pracy musi odzwierciedlać problemy przedstawione w pracy. Nie
powinien być zbyt długi, możliwy do jednoznacznego zrozumienia i
interpretacji np.:
⁻
Specyfika opieki nad……
⁻
Proces pielęgnowania pacjenta/ki z…....
⁻
Pielęgnowanie pacjenta z……….
⁻
Analiza problemów zdrowotnych pacjenta z …..
⁻
Opieka nad pacjentem z niewydolnością serca - opis przypadku
2) Spis treści musi zawierać wykaz wszystkich części pracy z podaniem
strony, na której rozpoczyna się dana część. Musi być napisany w
sposób przejrzysty z zaakcentowaniem poszczególnych części.
3) Każdy następny rozdział pracy rozpoczyna się na nowej stronie.
4) Wstęp powinien składać się z kilku – kilkunastu akapitów i powinien
zajmować od 1. do kilku stron. Jest wprowadzeniem w badaną
problematykę, krótką charakterystyką stanu badań w interesującym nas
zakresie w oparciu o dostępną literaturę z wykorzystaniem EBP (Evidence
Based Practice).
5) Cel pracy musi być jasno i bardzo dokładnie sprecyzowany, określony
w punktach,
w formie zdań twierdzących.

6) Bibliografia/piśmiennictwo to spis źródeł i opracowań (publikacji) do
których autor pracy odwołuje się w tekście pracy. Pozycje piśmiennictwa
należy ułożyć alfabetycznie wg pierwszego autora i zaopatrzyć
kolejnymi numerami lub według cytowań. Numery cytowanych prac
zaznaczać w tekście w nawiasie [1]. Minimalna ilość pozycji
piśmiennictwa w pracy licencjackiej - 15
⁻

⁻

⁻
⁻
⁻

nie wolno zamieszczać informacji ze źródeł nieautoryzowanych i
nierecenzowanych (np. z ogólnie dostępnych stron internetowych)
korzystać przede wszystkim z publikacji zamieszczonych w czasopismach
naukowych
do niezbędnego minimum należy ograniczyć cytowanie podręczników!
piśmiennictwo dotyczące omawianego zagadnienia z ostatnich 10 lat
wykorzystanie starszych źródeł jest dopuszczalne jedynie przy braku
aktualnych doniesień
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3.Opis Piśmiennictwa
1) Czasopisma
⁻

Należy podać nazwisko autora (autorów) i pierwsze litery imion, tytuł
pracy, nazwa czasopisma (wg Index Medicus) rok, tom, numer strony
początkowej i końcowej (cyfry arabskie). Jeśli liczba autorów przekracza 3
podać trzech pierwszych i dopisać i wsp.

Przykłady:
Czasopisma
Jankowska-Polańska B, Uchmanowicz I. Polypharmacy, comorbidities and
falls in elderly patients with chronic heart failure. GERIATRIA 2014; 8: 112
Książki

Należy podać nazwisko autora (autorów) inicjały imion, tytuł, wydawcę,
miejsce i rok wydania
⁻
Bręborowicz G.H.(red.):
Położnictwo i Ginekologia. Położnictwo
tom1. PZWL, Warszawa, 2018.
Powołując się na rozdział książki należy podać autora rozdziału, tytuł
rozdziału, strony oraz autora książki, tytuł książki, wydawcę, miejsce i rok
wydania
⁻
Wender-Ożegowska E.: Cukrzyca [w:] Choroby współistniejące z ciążą
[w:] Bręborowicz G.H. (red.) Położnictwo i Ginekologia, tom I.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa,2018:232-246.
Dokument elektroniczny
Podać autora, tytuł, dodać skrót (dok. elektr.) oraz podać adres elektroniczny i
datę wykorzystania dokumentu.

⁻

http://www.rcog.org.uk/files/rcog-corp/uploadedfiles/JointStatmentBirthInWater
2006.pdf (© Date published 01.04.2017 Royal of Coollege of Obstetricians
and Gynaecologists/Royal College of Midwives.Joint Statement No1:
Immersion in water during labour and birth.), cyt. 08.09.2019.
2) Załączniki: zawierać na końcu pracy narzędzia badawcze. W tej części
pracy umieszcza się również ewentualne ankiety, zbiory tabel,
wykresów, zdjęć i inne dane spisane i kolejno ponumerowane.

Format strony tytułowej (załączony wzór)
Na górze strony:

WARSZAWSKA UCZELNIA MEDYCZNA im. T. Kożluka w Warszawie
(czcionka 14 pogrubiona)

Kierunek studiów PIELĘGNIARSTWO (czcionka 12 pogrubiona)

Tytuł pracy(czcionka 18)
PRACA LICENCJACKA (czcionka 16)

Opracował: Imię nazwisko autora (czcionka 12 pogrubiona)
Nr albumu: (czcionka 12 pogrubiona)
Pod kierunkiem naukowym:
tytuł naukowy, Imię nazwisko promotora (czcionka 12 pogrubiona )

Na środku poniżej: Warszawa podać rok (czcionka 14)

