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REGULAMIN DYPLOMOWANIA W INSTYTUCIE PRAWA I EKONOMII   

UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY  

EKONOMIA  
 

ROZDZIAŁ I 

ZASADY OGÓLNE  

1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:  

a) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478 ze zm.),  

b) Regulamin Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, przyjęty 27 kwietnia 2021 r., Załącznik Nr 1 

do Uchwały nr 24/2020/2021 Senatu UKW, obowiązujący od 1 października 2021 r. 

(https://www.ukw.edu.pl/aktyprawne/plik/12344/24_uchwa%C5%82a_regulamin_studi%C3%B3 

w.pdf),  

c) Procedura dyplomowania Kolegium IV Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  

(https://www.ukw.edu.pl/download/58406/IV_Procedura_dyplomowania.docx),  

d) Procedura zatwierdzania tematów prac  dyplomowych przyjęta przez Radę Kolegium IV 

(https://www.ukw.edu.pl/download/58408/IV_Procedura_zatwierdzania_temat%C3%B3w_prac_dy

plo mowych.docx),  

e) Zarządzenie Nr 28/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 9 grudnia 2019 r. 

w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac 

Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Systemu 

Antyplagiatowego (JSA)  

(https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne/plik/10843/28_APD.pdf.),  

f) Zarządzenie nr 41/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 stycznia 2021 r. 

w sprawie funkcjonowania Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Kazimierza 

Wielkiego  

(https://www.ukw.edu.pl/aktyprawne/plik/11943/41_Polityka_Jako%C5%9Bci_wersja_ostatnia.pdf),  

2. Przedmiotem regulaminu są: 

a) kompetencje podmiotów Uczelni zaangażowanych w proces dyplomowania,  

b) przydział i zatwierdzanie promotorów, recenzentów i tematów prac dyplomowych,  

c) złożenie pracy, zatwierdzenie pracy oraz przebieg egzaminu dyplomowego,  

d) weryfikowanie znaczenia jakości dyplomów dla interesariuszy zewnętrznych.  

RODZIAŁ II  

KOMPETENCJE ORGANÓW  

1. Podmiotami zaangażowanymi w proces dyplomowania w Instytucie Prawa i Ekonomii są:  

a) Dyrektor Kolegium IV,  

b) Pracownicy administracyjni Kolegium,  

c) Sekretariat Instytutu,  

d) Rada Kierunku Ekonomia,  
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e) Nauczyciele akademiccy,  

f) Studenci,  

g) Interesariusze zewnętrzni.  

2. Zadania Dyrektora Kolegium obejmują:  

a) potwierdzanie podpisem ważności dyplomu do 30 dni roboczych od dnia egzaminu dyplomowego,  

b) opracowanie harmonogramu egzaminów dyplomowych do końca marca każdego roku 

akademickiego,  

c) wybór i akceptacja podpisem jednego z dwóch zaproponowanych recenzentów pracy dyplomowej 

złożonej w Biurze Obsługi Studentów Kolegium do 5 dni roboczych od złożenia pracy, 

d) powołanie Komisji Egzaminacyjnej do 5 dni roboczych od wyznaczonego terminu egzaminu 

dyplomowego,  

e) udzielanie przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej do 5 dni roboczych od złożenia wniosku,  

f) wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego do 3 miesięcy od złożenia przez studenta pracy 

i wymaganych dokumentów,  

g) podpisanie zaświadczenia o zdanym egzaminie dyplomowym do 7 dni roboczych od dnia egzaminu 

dyplomowego,  

h) akceptacja wniosku o otwarty egzamin dyplomowy i wyznaczenie jego terminu nie później 

niż na 3 tygodnie przed przewidywanym terminem egzaminu dyplomowego.  

3. Zadania zastępcy Dyrektora obejmują:  

a) przygotowanie propozycji kandydatów na promotorów i recenzentów prac dyplomowych 

i przekazanie do akceptacji Radzie Kierunku przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego,  

b) przygotowanie, organizowanie i przeprowadzanie podziału studentów na seminaria 

przed zakończeniem semestru poprzedzającego semestr, w którym zaplanowane jest seminarium,  

c) ogłaszanie szczegółowego harmonogramu egzaminów dyplomowych do 10 kwietnia każdego roku.  

4. Zadania pracowników administracyjnych Kolegium obejmują:  

a) przyjmowanie od studentów podpisanego przez promotora formularza rejestracyjnego pracy 

z propozycją 2 recenzentów najpóźniej 7 dni przed terminem egzaminu dyplomowego,  

b) wprowadzenie do systemu USOS:  

− tytułu pracy dyplomowej w języku polskim lub w języku pracy i w języku polskim,  

− imienia (imion) i nazwiska promotora i recenzenta bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu 

pracy,  

c) sprawdzenie dokumentacji wypełnienia programu studiów na bieżąco, najpóźniej 7 dni 

przed terminem egzaminu dyplomowego,  

d) dokonanie przed egzaminem dyplomowym do 2 dni roboczych od wyznaczonego terminu egzaminu 

dyplomowego:  

− sprawdzenia, czy praca studenta i dane zostały wprowadzone do programu APD,  

− sprawdzenia, czy dane wprowadzone przez studenta zostały zatwierdzone 

przez promotora,  
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− przygotowanie protokołu egzaminu dyplomowego oraz dokumentacji niezbędnej 

do egzaminu,  

e) wystawienie zaświadczenia o zdanym egzaminie dyplomowym do 7 dni roboczych od dnia egzaminu 

dyplomowego,  

f) przygotowanie Dyplomu do 30 dni roboczych od dnia egzaminu dyplomowego,  

g) wydanie Dyplomu po 30 dniach od dnia egzaminu dyplomowego,  

h) przyjmowanie na bieżąco podań kierowanych do Dyrektora Kolegium.  

5. Zadania Sekretariatu Instytutu obejmują przyjmowanie i przekazywanie Radzie Kierunku do zatwierdzenia 

tematów prac dyplomowych bez zbędnej zwłoki.  

6. Zadania Rady Kierunku studiów obejmują:  

a) opracowanie szczegółowego regulaminu dyplomowania po rozpoczęciu kadencji Rady na początku 

roku akademickiego,  

b) modyfikację lub zmianę regulaminu procedury dyplomowania w miarę potrzeb,  

c) przyjęcie od promotorów i zatwierdzenie tematów prac dyplomowych w postaci papierowej 

lub elektronicznej do 7 dni roboczych od przekazania ich przez Sekretariat Instytutu:  

− na studiach pierwszego stopnia nie później niż jeden semestr przed terminem 

ukończenia studiów,  

− na studiach drugiego stopnia nie później niż na dwa semestry przed terminem 

ukończenia studiów,  

d) zbieranie od podmiotów odpowiedzialnych za proces dyplomowania pisemnych propozycji działań 

naprawczych w celu podnoszenia jakości prac dyplomowych, 

e) zatwierdzenie promotorów poszczególnych prac do 30 września każdego roku akademickiego, 

f) przygotowanie na podstawie informacji od koordynatorów przedmiotów zagadnień na egzamin 

dyplomowy.  

7. Zadania promotorów obejmują:  

a) ustalanie wraz ze studentem tematu pracy dyplomowej i przedłożenie propozycji do akceptacji Radzie 

Kierunku:  

− do 1 grudnia każdego roku akademickiego na studiach pierwszego stopnia,  

− do 30 kwietnia każdego roku akademickiego na studiach drugiego stopnia,  

b) prowadzenie, nadzorowanie i wspieranie procesu powstawania pracy dyplomowej do końca 

ostatniego semestru,  

c) weryfikację, najpóźniej 7 dni przed terminem planowanego egzaminu dyplomowego, poprawności 

przygotowania pracy poprzez:  

− sprawdzenie poprawności i zatwierdzenie danych wprowadzonych przez studenta 

do systemu APD,  

− przesłanie pracy dyplomowej do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA),  

− zapoznanie się z raportami (ogólnym i szczegółowym) z badania pracy dyplomowej 

wygenerowanymi przez JSA,  

− wydrukowanie i podpisanie raportu ogólnego z badania pracy dyplomowej,  
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− złożenie w Biurze Obsługi Studentów podpisanego raportu z badania pracy 

dyplomowej,  

d) wypełnienie i zatwierdzenie w systemie APD formularza oceny pracy dyplomowej oraz przekazanie 

do Biura Obsługi Studentów podpisanych papierowych wersji recenzji najpóźniej 3 dni 

przed terminem planowanego egzaminu dyplomowego,  

e) opiniowanie wniosków dotyczących pracy dyplomowej.  

8. Studenci w procesie dyplomowania zobowiązani są do:  

a) dokonania wyboru promotora pracy dyplomowej przed zakończeniem semestru poprzedzającego 

semestr, w którym zaplanowane jest seminarium,  

b) dokonania wyboru tematu pracy dyplomowej po uzgodnieniu z promotorem:  

− do 1 grudnia każdego roku akademickiego na studiach pierwszego stopnia,  

− do 30 kwietnia każdego roku akademickiego na studiach drugiego stopnia,  

c) przygotowania pod kierunkiem promotora i przy jego wsparciu pracy dyplomowej do końca 

ostatniego semestru,  

d) rejestracji oraz złożenia formularza rejestracji pracy dyplomowej w Biurze Obsługi Studentów 

nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu dyplomowego,  

e) wykonania czynności związanych z wprowadzeniem i sprawdzeniem pracy w APD,  

f) złożenia w Biurze Obsługi Studentów Kolegium IV 1 egzemplarza pracy dyplomowej w postaci 

papierowej z numerami kontrolnymi, wydrukowanej z systemu APD nie później niż 3 dni 

przed planowaną datą egzaminu dyplomowego, ale w każdym roku akademickim nie później 

niż do 30 czerwca na studiach stacjonarnych i do 30 września na studiach niestacjonarnych,  

g) złożenia w Biurze Obsługi Studentów wszystkich wymaganych do zakończenia studiów dokumentów, 

h) przystąpienia do egzaminu dyplomowego w terminie wyznaczonym przez właściwego Zastępcę 

Dyrektora.  

9. Interesariusze zewnętrzni zobowiązani są do bieżącego informowania o znaczeniu dyplomu w środowisku 

oraz do proponowania działań mogących podnieść jakość i wartość dyplomu.  

ROZDZIAŁ III  

PRZYGOTOWANIE DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ  

1. Harmonogram egzaminów dyplomowych ogłasza Dyrektor Kolegium do dnia 10 marca każdego roku 

akademickiego.  

2. Studenci składają wniosek o wydanie suplementu i/lub dyplomu w języku obcym rok przed ukończeniem 

studiów.  

3. Studenci przygotowują pracę dyplomową zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 28/2018/2019 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 kwietnia 2019 r., w Załączniku nr 1 do niniejszego 

regulaminu oraz wytycznymi promotora pracy.  

4. Obowiązki studenta w zakresie zarejestrowania pracy w systemie APD obejmują:  

a) sprawdzenie w systemie APD tytułu pracy dyplomowej w języku polskim bądź w języku pracy i w języku 

polskim,  
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b) wprowadzenie do systemu APD streszczenia pracy w języku polskim bądź w języku pracy i w języku 

polskim,  

c) wprowadzenie do systemu APD słów kluczowych w języku polskim bądź w języku pracy i w języku 

polskim,  

d) wprowadzenie do systemu APD wersji elektronicznej pracy dyplomowej. Praca dyplomowa musi 

zawierać:  

− streszczenie pracy i słowa kluczowe, 

− oświadczenie autora pracy dyplomowej, że praca została napisana samodzielnie i nie 

była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego 

w wyższej uczelni oraz że wydrukowana wersja pracy dyplomowej jest identyczna z 

wprowadzoną do systemu APD wersją elektroniczną oraz oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na udostepnienie przez Uniwersytet pracy dyplomowej dla potrzeb 

działalności badawczej i dydaktycznej. 

Praca dyplomowa wraz z wymienionymi elementami musi być zapisana w całości w jednym pliku w formacie 

PDF [w przypadku pracy dyplomowej zawierającej załączniki niebędące integralną częścią drukowanej pracy 

należy je wprowadzić do systemu APD jako spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z)].  

5. Studenci drukują pracę dyplomową z systemu APD po akceptacji w tym systemie przez promotora, 

tak by strony pracy dyplomowej wydrukowanej z systemu APD opatrzone były numerami kontrolnymi, 

niezwłocznie po zaakceptowaniu.  

6. Nauczyciele akademiccy będący promotorami zobowiązani są do:  

a) sprawdzenia poprawności i zatwierdzenia danych wprowadzonych przez studenta,  

b) przesłania pracy dyplomowej do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA),  

c) zapoznania się z raportami (ogólnym i szczegółowym) z badania pracy dyplomowej wygenerowanymi 

przez JSA,  

d) wydrukowania i podpisania raportu ogólnego z badania pracy dyplomowej,  

e) złożenia w Biurze Obsługi Studentów podpisanego raportu z badania pracy dyplomowej najpóźniej 

na 3 dni przed terminem egzaminu dyplomowego,  

f) wypełnienia i zatwierdzenia w programie APD formularza oceny pracy dyplomowej i przekazania 

do Biura Obsługi Studentów podpisanych papierowych wersji recenzji wydrukowanych z systemu APD 

w terminie 3 dni przed datą obrony pracy dyplomowej.  

7. Recenzent lub recenzenci zobowiązani są do wypełnienia i zatwierdzenia w programie APD formularza oceny 

pracy dyplomowej oraz przekazania do Biura Obsługi Studentów podpisanych papierowych wersji recenzji 

wydrukowanych z systemu APD w terminie 3 dni przed datą obrony pracy dyplomowej.  

8. Promotor oraz recenzent (recenzenci) dopuszczają do obrony pracę, która została poprawnie wprowadzona, 

zweryfikowana oraz której badanie programem JSA wykazuje podobieństwo treści poniżej racjonalnego 

poziomu (sugerowane 20-40%). Promotor w uzasadnionych przypadkach dopuszcza do obrony pracę 

wykazującą podobieństwo treści na wyższym poziomie wskazując jednocześnie uzasadnienie.  
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ROZDZIAŁ IV  

PROCEDURY SZCZEGÓLNE  

1. Studenci składają podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej do Dyrektora Kolegium 

wraz z opinią promotora pracy na studiach stacjonarnych do 30 czerwca, na studiach niestacjonarnych 

do 30 września.  

2. Nauczyciele akademiccy i studenci składają wniosek do Dyrektora Kolegium o przeprowadzenie 

otwartego egzaminu dyplomowego po uzgodnieniu z promotorem nie później niż na 3 tygodnie 

przed przewidywanym terminem egzaminu dyplomowego.  

ROZDZIAŁ V  

EGZAMIN DYPLOMOWY  

1. Egzamin dyplomowy odbywa się w formie ustnej w języku polskim.  

2. Egzamin dyplomowy składa się z trzech części:  

− omówienia przez Dyplomanta/Dyplomantkę autoreferatu pracy dyplomowej, 

− odpowiedzi na pytanie recenzenta z zakresu problematyki pracy dyplomowej, 

− omówienia wylosowanego zagadnienia z zakresu programu studiów. 

Autoreferat pracy dyplomowej powinien być przygotowany w formie prezentacji multimedialnej 

(np. PowerPoint) o objętości maksymalnie 5-6 slajdów i zawierać: temat, cel/cele, problem badawczy, 

ewentualnie hipotezę/hipotezy, zakres podmiotowy, przedmiotowy i czasowy badań, źródła 

informacji, metody badawcze oraz wnioski. Prezentacja autoreferatu pracy dyplomowej nie może 

przekroczyć 5 minut. 

3. Zagadnienie z zakresu programu studiów jest losowane z listy zagadnień określonych w Załączniku nr 2 

do niniejszego Regulaminu, która jest udostępniona studentom na stronie Instytutu. 

4. Egzamin dyplomowy powinien wykazać, że student:  

a) posiada ogólną wiedzę z modułów kierunkowych,  

b) potrafi wyczerpująco i przekonująco przedstawić odpowiedzi na pytania z obszaru tematycznego 

pracy dyplomowej, posługując się przy tym zarówno wiadomościami z literatury modułu, 

jak i sądami własnymi,  

c) samodzielnie identyfikuje problemy postawione w zadanych pytaniach,  

d) prowadzi wywód logicznie, posługuje się jasnym i precyzyjnym językiem.  

5. Każda z części egzaminu jest oceniana osobno. Ocenę egzaminu dyplomowego stanowi średnia 

arytmetyczna trzech ocen za poszczególne jego części. Szczegółowe zasady oceniania zawarte są 

w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.  

6. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania przez Dyplomanta Komisja egzaminacyjna odbywa zamkniętą 

dyskusję nad ocenieniem odpowiedzi oraz sporządza protokół z egzamin dyplomowego.  

7. Komisja egzaminacyjna informuje Dyplomanta o ocenach otrzymanych z obrony ze wskazaniem ocen 

cząstkowych oraz oceny całościowej, która będzie wpisana na dyplomie. Ocena całościowa jest 

wypadkową oceny pracy, oceny z egzaminu i średniej z toku studiów.  

8. Pozostałe kwestie związane z egzaminem dyplomowym określa dokument Procedura dyplomowania. 

Kolegium IV Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Regulamin Studiów UKW.  
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ROZDZIAŁ VI   

PRZEPISY KOŃCOWE  

1. Ogłoszenie regulaminu ma miejsce w sposób zwyczajowo przyjęty w Uczelni.  

2. Regulamin wchodzi w życie w 3 dni po ogłoszeniu.  

    

ZAŁĄCZNIK NR 1  

KONCEPCJA PRACY DYPLOMOWEJ NA STUDIACH I STOPNIA NA KIERUNKU EKONOMIA  

 

ZASADY OGÓLNE  

Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem koniecznym przystąpienia studenta do egzaminu 

dyplomowego. Praca licencjacka przygotowywana przez studenta kierunku Ekonomia profil praktyczny musi 

wiązać się z kierunkiem studiów i dotyczyć zjawisk występujących na poziomie pojedynczego podmiotu 

gospodarczego/instytucji, zrzeszenia przedsiębiorców, branży/sektora, gospodarki danego kraju/regionu lub 

gospodarki globalnej. 

Wymaganym jest, aby przygotowywana praca dyplomowa miała charakter badawczy lub projektowy: 

− prace o charakterze badawczym – prezentowane są w nich wyniki badań konkretnych zdarzeń lub 

procesów gospodarczych z wykorzystaniem metod ilościowych1. Dopuszcza się możliwość przygotowania 

prac badawczych z wykorzystaniem metod jakościowych2 o ile rozwiązanie problemu badawczego nie jest 

możliwe przy zastosowaniu metod ilościowych.  

− prace projektowe – przedstawione są w nich rozwiązania konkretnych problemów występujących  

w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych. 

Podstawowym wymogiem stawianym pracy dyplomowej (wynikającym z samej ustawy) jest samodzielność 

opracowania. Oznacza to konieczność elementarnego własnego, oryginalnego wkładu pracy przez studenta. 

Bezpośrednią opiekę nad przygotowaniem pracy licencjackiej sprawuje promotor. Promotor pomaga studentowi 

w ustaleniu tematu pracy, jej planu i struktury, wyboru metod badawczych, w tym metod pozyskiwania 

i przetwarzania danych, pomaga interpretować wyniki, określa podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej 

i ostateczną jej redakcję. Pracę licencjacką przyjmuje promotor.  

 

WYMOGI SZCZEGÓŁOWE  

1. Temat pracy.  

Temat pracy dyplomowej powinien być zgodny z kierunkiem studiów. Zakres tematyczny pracy może być 

efektem: 

 

1 Za metody ilościowe uznaje się metody badawcze, w których określa się parametry liczbowe charakteryzujące 

badane zjawisko lub obiekt/obiekty badań. Do metod tych należą metody przetwarzania i analizy danych 
ilościowych/jakościowych z wykorzystaniem: narzędzi statystycznych (statystyki opisowej, wnioskowania 
statystycznego), ekonometrii, matematyki finansowej, analizy ekonomicznej, analizy fundamentalnej oraz metody 
pozyskiwania danych pierwotnych (badania ankietowe).  
2 Za metody jakościowe uznaje się metody badawcze, w których na podstawie pogłębionej analizy mniejszej liczby 

przypadków, w sposób opisowy charakteryzuje się badane zjawisko lub obiekt/obiekty badań. Do metod tych 
należą m.in. indywidualne wywiady pogłębione, studia przypadków, zogniskowane wywiady grupowe, analizy 
dokumentów, stron www, materiałów archiwalnych. 
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− ustaleń poczynionych przez promotora wynikających z jego wiedzy na temat potrzeb analizy konkretnych 

problemów z zakresu ekonomii oraz prowadzonych przez niego lub jego zespół badań  

i posiadanego dorobku naukowego lub doświadczeń praktycznych, 

− propozycji studenta wynikającej z jego doświadczeń zdobytych podczas studiów: praktyk, działania  

w ruchu studenckim lub odpowiadającej przyszłym planom zawodowym studenta bądź jego 

zainteresowaniom, 

− zapotrzebowania ze strony interesariuszy zewnętrznych.  

2. Zawartość pracy.  

Praca musi zawierać: oświadczenie autora pracy dyplomowej, streszczenie, stronę tytułową, spis treści, wstęp, 

rozdziały stanowiące jej zasadniczą treść, podsumowanie, bibliografię, ewentualnie: spis tabel, spis rysunków, 

spis wykresów, spis załączników, załączniki. Oświadczenie autora pracy dyplomowej, streszczenie oraz stronę 

tytułową należy przygotować wg wzorów zamieszczonych na stronie Kolegium IV UKW. 

3. Streszczenie - stanowi syntetyczną charakterystykę pracy i zawiera: 

− problem badawczy, 

− cel/cele pracy, 

− metody badawcze i zakres badania, 

− najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań. 

4. Wstęp do pracy – zawiera ogólne informacje dotyczące pracy, składające się z: 

− uzasadnienia wyboru tematu, w tym jego znaczenia dla praktyki gospodarczej,   

− celu/celów stawianych sobie przez Autora/Autorkę pracy, 

− identyfikacji problemu badawczego oraz wstępnego wskazania zakresu analizy, 

− krótkiej informacji na temat wykorzystanych metod badawczych, 

− wykorzystanych źródeł danych i źródeł informacji, 

− struktury (budowy) pracy. 

5. Część główna pracy – podzielona na rozdziały i podrozdziały. Rozdziały powinny stanowić zamkniętą całość 

obejmującą kompleksowo część wybranego zagadnienia, które podjęto w pracy. Rozdziały w miarę 

możliwości powinny być zbliżone do siebie objętościowo. W każdym z rozdziałów należy wydzielić nie mniej 

niż dwa podrozdziały. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów muszą być czytelne, zgodne ze standardami języka 

polskiego i odzwierciedlać treści w nich zawarte. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów nie mogą stanowić 

powtórzeń tematu pracy. 

Najważniejszym elementem pracy jest część empiryczna, w której student przedstawia efekty badań własnych. 

Powinna ona zawierać: koncepcję badawczą, w tym zastosowane metody badawcze, źródła danych oraz zakres 

czasowy i przedmiotowy badania, charakterystykę badanego podmiotu/zjawiska, rezultaty badań, 

interpretację wyników oraz wnioski – rozwiązanie problemu badawczego/rozwiązanie określonego problemu 

praktycznego. 
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Część teoretyczna pracy powinna odzwierciedlać efekt studiów literatury w zakresie problemu badawczego 

i kontekstu, w jakim jest on osadzony. Powinna ona zawierać: definicje, prezentację poglądów, szkół i nurtów 

w teorii problemu, koncepcje i modele teoretyczne, charakterystykę normatywną i klasyfikacje badanych 

zjawisk, ewentualnie metody i techniki badawcze stosowane w analizie badanych problemów, przegląd 

dotychczasowych badań itp. 

6. Podsumowanie – w tej części pracy powinny znaleźć się informacje dotyczące: 

− oceny tego, na ile udało się zrealizować sformułowany we wstępie cel/cele,  

− zaobserwowanych prawidłowości i wniosków, 

− własnych opinii na temat przedstawionych zjawisk i procesów, 

− propozycji rozwiązań identyfikowanych problemów. 

7. Bibliografia – powinna odzwierciedlać wszystkie pozycje, do których odwołuje się Autor/ka pracy. Osobno 

powinny być uwzględnione: druki zwarte, druki ciągłe, źródła internetowe, akty normatywne, źródła danych 

statystycznych. Wymagane są co najmniej dwa źródła obcojęzyczne. 

 

WYMOGI TECHNICZNE I REDAKCYJNE  

1. Objętość pracy dyplomowej (bez załączników) powinna obejmować minimum 80 tys. znaków (ze spacjami). 

2. Redagowanie przypisów dolnych (przy sporządzaniu bibliografii obowiązują te same zasady, tylko 

bez podawania nr. stron czy daty odczytu,): 

− książka autorska: nazwisko autora (autorów), pierwsza litera imienia, tytuł książki (kursywą), 

wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania, s.... (np. s. 5.); 

 Przykład: Iksińskii A., Ygrek K., I., Ubezpieczania gospodarcze, Poltex, Warszawa, 1997, s. 5-10  

− praca zbiorowa: nazwisko autora (autorów) rozdziału, pierwsza litera imienia, tytuł rozdziału 

(kursywą), [w:] Tytuł książki (kursywą), red. ... , wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania, s....;  

Przykład: Zetowski A., Ryzyko ubezpieczeniowe, [w:] Ubezpieczania gospodarcze, red. J. Igrek, PWN, 

Warszawa, 199, s. 30-45 

− artykuł w czasopiśmie: nazwisko autora (autorów), pierwsza litera imienia, tytuł artykułu (kursywą), 

tytuł czasopisma (w cudzysłowie), nr/rok, s...; 

Przykład: Zetowski M., Igrek K., Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo, „Wiadomości 

Ubezpieczeniowe”, 2(4)/2009, s. 127-142 

− źródła internetowe – autor, tytuł (kursywą), dokładny adres (tak, by wpisując go można było dotrzeć  

do informacji przywoływanej przez autora pracy), numer strony (jeśli tekst jest wielostronicowy)  

i [data odczytu];  
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Przykład: Głuchowski Ł., Brytyjska wołowina wraca do USA po 20 latach,  www.farmer.pl/produkcja-

zwierzeca/bydlo-i-mleko/brytyjska-wolowina-wraca-do-usa-po-20-latach,66014.html, [pobrano: 

20.02.2018] 

− jeśli przywoływane źródło powtarza się w kolejnych dwóch przypisach: Ibidem, s.... ; 

− jeśli przywoływane źródło znalazło się już w jednym z wcześniejszych przypisów (ale nie bezpośrednio 

wcześniej): nazwisko autora (autorów), pierwsza litera imienia, pierwszy wyraz tytuł (kursywą) … 

(3 kropki oznaczające niepełny tytuł), op. cit., s. ...; 

 Przykład: Zetowski M., Igrek K., Wspieranie…,op. cit., s. 130 

− jeśli autor wykorzystywanej pozycji bibliograficznej powołuje się w przypisie na wcześniejsze 

opracowanie innego autora, można w przypisie podać pierwotne źródło (to z przypisu), a następnie 

umieścić [za]: i podać źródło, z którego faktycznie korzystano wraz z nr. strony, 

− w odniesieniu do opracowań, których twórcą jest instytucja/organizacja należy podać pełny tytuł 

opracowania, nazwę instytucji/organizacji, i dalej jak w przykładach wyżej, 

Przykład: Global Monitoring Report 2015/2016: Development Goals in an Era of Demographic Change, 

World Bank Group, International Monetary Found, World Bank, Washington, 2016, 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22547, [pobrano: 29.03.2017]  

− w odniesieniu do aktów normatywnych należy podać pełny tytuł aktu normatywnego, dane dotyczące 

opublikowania (oficjalny publikator lub jego odpowiednik) wraz z odpowiednimi numerami, inne cechy 

charakterystyczne (np. ze zm., tekst jednolity, zakres stron),  

Przykłady:  

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 ze zm. 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację 

rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych, Dz.U. UE. L 299 

z 16.11.2007 r., s. 1 ze zm. 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/ 2007 z 07.06.2011 r. w odniesieniu do sektora owoców i warzyw 

oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw; Dz.U. UE L 157 z 15.06.2011 r., s. 1 ze zm. 

3. Tabele, wykresy, schematy, rysunki 

− tabele, wykresy, schematy, rysunki muszą być oznaczone umieszczonymi nad nimi numerami 

(z kropką) i tytułami (bez kropki po tytule). Bezpośrednio pod tabelą, wykresem, schematem 

czy rysunkiem należy podać źródło, np.: Źródło: opracowanie własne na podstawie ... (i dalej, 

jak w przypisach);  

− jeśli tabela, wykres, schemat są skopiowane z jakiejś pozycji, przy określaniu źródła obowiązują zasady 

identyczne jak przy sporządzaniu przypisów; legendę umieszcza się przed podaniem źródła; 
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− przed tabelą, wykresem czy schematem tekst pracy ma zapowiedzieć ich zamieszczenie; 

− każda tabela, wykres, schemat muszą zostać skomentowane przez autora pracy – należy przedstawić 

wnioski, spostrzeżenia, które autor uważa za ważne z punktu widzenia toku wywodu. 

4. Wydruk pracy dyplomowej powinien spełniać następujące wymagania: 

− format arkusza papieru: A4, 

− czcionka: Times New Roman, 

− wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt, 

− odstęp między wierszami: 1,5 wiersza, 

− numeracja i tytuły rozdziałów: czcionka pogrubiona 14 pkt (Rozdział 1. ...), do lewej, 

bez wyśrodkowywania; nowy rozdział zawsze na nowej stronie; 

− numeracja i tytuły podrozdziałów: czcionka pogrubiona 13 pkt (1.1. ....), od lewej, 

bez wyśrodkowywania; przed tytułami podrozdziałów – podwójna interlinia;  

− numeracja i tytuły punktów w podrozdziałach: czcionka pogrubiona 12 pkt ( 1.1.1 ....), od lewej, 

bez wyśrodkowywania; przed tytułami punktów – podwójna interlinia;  

− we wszelkich tytułach (pracy, rozdziałów, podrozdziałów, tabel, wykresów itd.) nie pozostawia się 

na końcu wiersza przyimków (z, w, na, do itd.) i spójników (i, oraz) – należy je przenieść do kolejnego 

wiersza; 

− nie należy stawiać kropek na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów, punktów, tytułów tabel, 

wykresów itd.; 

− przy wyliczeniach (numerowanych bądź przy zastosowaniu punktorów) kolejne punkty zaczyna się 

małymi literami, a kończy się albo przecinkami (gdy są to punkty jedno-, dwuwyrazowe), albo średnikami 

(gdy w kolejnych pozycjach wyliczenia zawierane są zdania); 

− w pracy powinny być stosowane formy bezosobowe wypowiedzi (np. przedstawiono), tryb bierny (został 

przedstawiony) oraz wypowiedzi w 3. osobie liczby pojedynczej i mnogiej (np. bank stosuje, klienci 

wybierają); nie należy stosować formy 1. osoby liczby pojedynczej lub mnogiej (formy wynikającej 

z utożsamiania się Autora/Autorki z analizowanym podmiotem); 

− numery i tytuły tabel, schematów, wykresów itp. – Times New Roman 10 pkt, czcionka pogrubiona; 

numeracja ciągła w całej pracy; 

− odnośniki i przypisy – numeracja ciągła w całej pracy, Times New Roman 10 pkt, z pojedynczym 

odstępem; 

− przypisy - na dole danej strony; 

− marginesy: górny, dolny i zewnętrzny po 2,5 cm, wewnętrzny 3,5 cm; 
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− obowiązuje wyjustowanie tekstu (wyrównanie tekstu do obu marginesów); 

− stosować akapity, wcięcie akapitu 1,25; 

− wszystkie strony pracy z wyjątkiem tytułowej ponumerowane (numeracja stron w stopce, wyrównana 

do prawej, czcionka o rozmiarze 12 pkt.); 

− pierwszą stroną jest strona tytułowa pracy dyplomowej (bez umieszczenia na niej numeru strony); 

− wydruk jednostronny i oprawa miękka lub twarda egzemplarzy przeznaczonych dla promotora 

i recenzenta (opcjonalnie – na prośbę promotora); 

− wydruk dwustronny i oprawa miękka egzemplarza oddawanego do Biura Obsługi Studentów 

i przeznaczonego do archiwum. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2  

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

KIERUNEK EKONOMIA – STUDIA I STOPNIA  

1. Założenia i zastosowanie modelu Leontiewa (modelu przepływów międzygałęziowych) 

2. Zastosowanie funkcji jednej zmiennej w ekonomii  

3. Popyt, podaż, cena: mechanizm rynkowy 

4. Koszty produkcji w krótkim okresie: koszty stałe i koszty zmienne 

5. Podstawowe rodzaje struktur rynkowych i kryteria ich wyodrębniania 

6. Wymienić i scharakteryzować etapy planowania 

7. Porównać strukturę liniową i funkcjonalną w organizacji 

8. Bilans: kluczowe informacje zawarte w aktywach i pasywach przedsiębiorstwa 

9. Rachunek zysków i strat: koszty działalności operacyjnej przedsiębiorstwa 

10. Wynik finansowy netto: ustalanie i miejsce w sprawozdaniu finansowym. 

11. Statystyki opisujące główne cechy rozkładu zmiennej losowej i ich własności 

12. Analiza współzależności zjawisk: korelacje cech mierzalnych i niemierzalnych 

13. Rozkład normalny i jego cechy  

14. Cele i narzędzia polityki monetarnej banku centralnego 

15. PKB i metody jego wyliczania 

16. Krzywa Philipsa 

17. Znaczenie diagnozowania sezonowości w działalności gospodarczej 

18. Znaczenie prognozowania dla współczesnego przedsiębiorstwa 

19. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw  

20. Wskaźniki płynności: interpretacja i wnioskowanie  

21. Analiza pozioma i pionowa sprawozdań finansowych 

22. Zastosowanie modelu Du Ponta do analizy rentowności kapitałów własnych 
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23. Bariery rozwoju regionalnego 

24. Narzędzia finansowe w pobudzaniu rozwoju regionalnego  

25. Znaczenie segmentacji rynku w nowoczesnym podejściu marketingowym 

26. Koncepcje marketingu 4 P i 4 C  

27. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: geneza, przedmiot inwestycji, udział w rozwoju regionów UE 

28. Europejski Fundusz Społeczny: geneza, przedmiot inwestycji, udział w rozwoju regionów UE 

29. Geneza, przebieg i następstwa kryzysu naftowego początku lat siedemdziesiątych XX wieku 

30. Przebieg i konsekwencje gospodarcze kryzysu ekonomicznego lat 2008-2009 

31. Cykl kapitału obrotowy netto: składniki, kształtowanie, interpretacja. 

32. Dźwignia operacyjna, finansowa, całkowita: efekty zastosowania w przedsiębiorstwie  

33. System podatków bezpośrednich w Polsce 

34. Główne zasady rozliczania podatku VAT 

35. Funkcje wewnętrzne i zewnętrzne biznesplanu 

36. Próg rentowności 

37. Trzy podstawowe rodzaje strategii konkurencji wg M. E. Portera 

38. Teoria przewagi absolutnej a teoria przewagi komparatywnej  

39. Wolny handel czy protekcjonizm? 

40. Wydatki publiczne w Polsce i źródła ich finansowania 

41. Formy zatrudniania i wynagradzania pracowników 

42. Sztywna a przystosowawcza polityka pieniężna w warunkach wystąpienia szoku podażowego 

43. Aktywna a pasywna polityka fiskalna. Zalety i wady 

44. Dozwolony użytek osobisty i publiczny  

45. Twórcza destrukcja w ujęciu J. Schumpetera 

46. Leseferyzm w ujęciu Adama Smitha 

47. Cele oraz instrumenty polityki społecznej  

48. Istota oraz przebieg czwartej rewolucji przemysłowej 

49. Obowiązki rejestrowe przedsiębiorstw  

50. Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i jej ograniczenia 

 


