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PPRRZZEEWWOODDNNIIKK  DDOO  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  PPRRAACCYY  MMAAGGIISSTTEERRSSKKIIEEJJ  

KKIIEERRUUNNEEKK  PPIIEELLĘĘGGNNIIAARRSSTTWWOO  

 

I. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. Praca magisterska jest pracą badawczą. 

2. Tematyka pracy powinna dotyczyć zagadnień związanych ze specyfiką prowadzonych studiów. 

3. Praca powinna mieć jasną konstrukcję z zachowaniem odpowiednich proporcji między poszczególnymi 

rozdziałami. Szczególnie ważne jest precyzyjne sformułowanie tytułu, wyraźne określenie celu pracy,                         

problemów i hipotez badawczych, przedstawienie zastosowanych metod, technik i narzędzi badawczych oraz 

ścisłe odniesienie wniosków pracy do założonych celów. 

4. Objętość pracy wraz ze streszczeniem i bibliografią powinna wynosić 70-100 stron. Część teoretyczna 

powinna stanowić 1/3 pracy, a część badawcza wraz z załącznikami powinna stanowić 2/3 pracy. 

5. Zalecana liczba pozycji piśmiennictwa – co najmniej 40, w tym min 3 pozycje anglojęzyczne. 

 

II. STRUKTURA PRACY 

Układ pracy magisterskiej powinien uwzględniać poniższe elementy. 

Strona tytułowa - według ustalonego wzoru  (załącznik. nr 1) 

Strona z podziękowaniami  (według decyzji studenta) 

Spis treści (załącznik.  nr 2) 

Wstęp do pracy powinien wprowadzać w badaną problematykę, a także zawierać intencje autora, ogólny 

problem, wybrane twierdzenia teoretyczne.  

Część teoretyczna pracy powinna być opracowana w oparciu o dostępną literaturę z ostatnich 10 lat.  

Rozdział/y  teoretyczny/e  powinien/powinny zawierać określenie głównego zagadnienia zawartego w temacie 

pracy, a jego tytuł może być z dopiskiem - w świetle literatury przedmiotu. 

Cytowanie rozumiane jako - dosłowne przytoczenie cudzych słów - musi być oznaczone w tekście 

„cudzysłowem i zapisany  kursywą”, a ponadto wymagane jest wskazywanie źródła w nawiasie kwadratowym.  

Cytowanie jest również rozumiane jako powoływanie się, przytaczanie publikacji innych autorów,  wskazanie 

źródeł informacji naukowych i jako zapożyczanie cudzych myśli bez dosłownego ich przytaczania wymaga 

także wskazywania źródła w nawiasie kwadratowym.  

Każde cytowanie powyżej 200 kolejnych słów oraz łącznie powyżej 400 słów w całej pracy wymaga zgody 

autora/wydawcy. 

Część metodologiczna powinna mieć następujący układ: 

-   cel badań  - odpowiada na pytanie - dlaczego dokonano takiego wyboru tematu. Obowiązkowy zwrot to: 

„Celem pracy jest...., 

-   problemy i hipotezy badawcze (problem główny to cel przełożony na pytanie badawcze, a hipoteza badawcza 

to odpowiedź na pytanie problemowe / badawcze), 

-   metody, techniki i narzędzia badawcze wykorzystane w pracy, 
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-   charakterystyka badanej grupy, 

-   przebieg badań - opis kiedy przeprowadzono badanie, w jaki sposób utworzono grupę badawczą, w jaki 

sposób docierano do respondentów, przez jaki czas prowadzono badanie, ile ankiet odrzucono, a ile 

zakwalifikowano do analizy, czy był pilotaż itp. 

Wzór pisma do Dyrekcji placówki w sprawie zbierania danych przez studenta do pracy dyplomowej znajduje się 

w załączniku nr 9. 

-  metody statystyczne. 

Wyniki badań własnych – opisane w podrozdziałach odpowiadających problemom / hipotezom badawczym. 

Dyskusja dotyczy odniesienia wyników badań i działań własnych do doniesień zawartych na ten temat w 

piśmiennictwie. Dyskusja może być opisana w podrozdziałach odpowiadających problemom / hipotezom 

badawczym. 

Wnioski są kwintesencją pracy. Muszą być sformułowane w sposób jasny, prosty, dający odpowiedź na 

postawione hipotezy pracy (cele) i uporządkowane w kolejności przyjętych hipotez.  

Bibliografia powinna zawierać wszystkie wykorzystane w pracy źródła. Opisy bibliograficzne powinny być 

uporządkowane w kolejności alfabetycznej.    

Streszczenie /w języku polskim i angielskim/ jest samodzielnym opracowaniem autora, które informuje o 

zawartości pracy, co było jej przedmiotem, najważniejsze wyniki badań (bądź analizy materiałów źródłowych), 

wnioski, ewentualne uwagi na temat co nowego wniosła praca. Streszczenie opracować według wzoru (załącznik 

5). 

Spis tabel  

Spis rycin. Zarówno rysunki, jak i wykresy należy oznakować jako ryciny.  

Aneks zawiera poszczególne załączniki ściśle powiązane z treścią opracowania (zgoda komisji bioetycznej na 

wykonanie badań, zgoda dyrektora / kierownika placówki na przeprowadzenie badań, narzędzie badawcze np. 

kwestionariusz ankiety, tabele prezentujące obszerne dane, akty prawne, zestawienia, wykresy statystyczne, 

wyciągi z dzienników, fotografie, itp.). Każdy załącznik powinien rozpoczynać się na nowej stronie i podlega 

zasadom numeracji. Jeżeli jest to możliwe, powinno być wskazane źródło informacji. 

Uchwała Komisji bioetycznej 

Oświadczenie – według wzoru (załącznik nr 3,4). 

 

III. REDAGOWANIE PRACY MAGISTERSKIEJ 

 

Tekst pracy 

- Praca powinna być napisana edytorem tekstu (MS Word), czcionką Times New Roman, wielkość liter: 12, 

dwustronnie, na białym papierze formatu A4.  

- Odstęp między wierszami powinien wynosić 1,5.  

- Marginesy od góry i dołu oraz z prawej strony powinny wynosić 2,5 cm, od strony lewej 3,5 cm (na oprawę).  

- Należy stosować justowanie tekstu.  

- Użyte skróty powinny być wyjaśnione w tekście pracy.  
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- Spis treści należy wygenerować automatycznie, a potem sformatować zgodnie z wymogami edytorskimi: ⎯ 

pozycje w spisie treści: czcionka Times New Roman 12 pkt, odstęp między wierszami 1,5; strona wyjustowana, 

numer strony przy zewnętrznym marginesie (między tekstem a numerem strony znaki wiodące – kropki ..........). 

-   Cytowaną pozycję należy podać w tekście w nawiasie kwadratowym  . która będzie odnośnikiem do 

konkretnego przypisu w bibliografii umieszczonej na końcu pracy..  

- Nie jest dopuszczalne przepisywanie fragmentów tekstu z wszelkich źródeł. Materiał tekstowy powinien być 

pisany własnymi słowami. W pracy nie należy zamieszczać informacji ze źródeł nieautoryzowanych i 

nierecenzowanych, np. z ogólnie dostępnych stron internetowych. Do niezbędnego minimum należy ograniczyć 

cytowanie podręczników.  

- Strony powinny być ponumerowane – na dole, na środku strony.  

- Strona tytułowa i spis treści nie zawierają zapisu numeru strony. 

- Numeracja stron powinna zaczynać się od „Wstępu” z zapisem numeru strony - 5.  

Tabele, ryciny, fotografie 

-  Tabele powinny być numerowane cyframi arabskimi. Tytuł tabeli należy umieścić nad tabelą i podać jej źródło 

w nawiasie kwadratowym [ ].  

-  Ryciny, fotografie powinny być numerowane cyframi arabskimi. Tytuł należy umieścić pod ryciną, wykresem, 

fotografią i podać ich źródło w nawiasie kwadratowym [ ].  

Bibliografia 

-      Bibliografia powinna zawierać pozycje piśmiennictwa ułożone w kolejności alfabetycznej.     

-      W opisie autora należy pominąć informację o jego stopniach naukowych lub pełnionych funkcjach. 

Bibliografia - przykłady 

⬧ Cytowanie książki:  

Bętkowska I. Wlewy podskórne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2012:89. 

⬧ Cytowanie rozdziału książki: 

Liber M., Miłkowski A. Rola pielęgniarki w trakcie zabiegu hemodializy. [w:] Rutkowski B. (red.): 

Leczenie nerkozastępcze w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Via Medica. Gdańsk 2008:132-146. 

⬧ Cytowanie artykułu w czasopiśmie: 

Żmudzińska M. Przewlekła niewydolność żylna – aktualny stan wiedzy. Postępy Dermatologii i 

Alergologii. 2005;12:239-243. 

⬧ Cytowanie strony internetowej:  

nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł opracowania, adres internetowy, data wejścia na stronę. 

Amrhein V, Greenland S, McShane B. Scientists rise up against statisticalsignificance.  

https://www.nature.com/articles/d41586-019-00857 

Dostęp: 1.04.2019. 

 

IV. PROCEDURA ZŁOŻENIA PRACY MAGISTERSKIEJ 

 

− Przed złożeniem pracy jest ona poddawana przez promotora badaniu antyplagiatowemu w JSA. Student 

uzyskuje informację o wyniku badania w JSA od promotora. 

https://www.nature.com/articles/d41586-019-00857


PRZEWODNIK DO OPRACOWANIA PRACY MAGISTERSKIEJ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO-  STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA    

  

− Student składa pracę dyplomową w jednym oprawionym egzemplarzu (termobindowanie, oprawa 

zaciskowa, itp.), dwustronnie drukowanym po uprzedniej akceptacji promotora, który składa podpis na 

stronie tytułowej przy zwrocie Pracę przyjmuję i umieszcza datę akceptacji. Uzyskanie przez studenta 

akceptacji pracy dyplomowej równoznaczne jest z uzyskaniem zaliczenia z seminarium dyplomowego 

dokonanego w systemie informatycznym oraz pozytywnym wynikiem badania pracy w JSA. 

− Wraz z drukowanym egzemplarzem pracy student zobowiązany jest do złożenia wersji  elektronicznej 

zapisanej w edytorze tekstu Microsoft Word 2000 i nowszym lub w każdym możliwym do odtworzenia 

edytorze tekstu (jeden egzemplarz). Płyta CD powinna być podpisana i tożsama z wersją papierową pracy, 

umieszczona w kopercie przyklejonej do wewnętrznej strony okładki na końcu pracy (wzór opisu koperty z 

płytą CD – załącznik nr 6).  

− Zawartość płyty należy skompresować i zapisać pod nazwą nazwisko imię nr albumu.zip/.rar. Spakowane 

pliki musza mieć rozszerzenie doc, docx, odt, rtf. 

− Do Dziekanatu należy złożyć dołączoną wersją elektroniczną prezentacji pracy (płyta CD wraz z opisem 

wg wzoru - załącznik 7). Wzór opracowania prezentacji pracy (załącznik 8). 

− Jeśli student wyraża zgodę na udostępnienie pracy w Bibliotece Uczelnianej PANS we Włocławku, składa 

ją w formie elektronicznej na nośniku danych. Wzór  oświadczenia o wyrażeniu zgody przez studenta na 

udostępnianie jego pracy dyplomowej w Bibliotece Uczelnianej PANS we Włocławku stanowi załącznik nr 

4 do niniejszego przewodnika. 

− Do pracy dyplomowej student dołącza oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy. Wzór oświadczenia 

o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego przewodnika.  

− Do pracy dyplomowej student dołącza w wersji elektronicznej na płycie wypełnioną „Kartę opisu pracy” - 

Wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszego przewodnika.  
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Załącznik nr 1 

 

PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH 

WE WŁOCŁAWKU (18) 
 

 
 

WYDZIAŁ  ……………………….…………………..  (14) 
 

Kierunek: ……………………………………………… 

 

 

 

Imię i Nazwisko (16) 
 

TYTUŁ PRACY MAGISTERSKIEJ (18) 

 

                                                  Praca magisterska 

                                                  napisana pod kierunkiem (14) 

                                                              ……………………………................................... 

 

 

 

Nr albumu: .................... (14) 

 

Pracę przyjmuję 

        

 …………………………… 

             data, podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Włocławek 20….   (14) 
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Załącznik nr 2 

 

 

SPIS TREŚCI 

Strony 

Wstęp........................................................................................................................................ 
Rozdział I. Podstawy teoretyczne przedmiotu badań(podać tytuł tego rozdziału)................ 

Rozdział II. Podstawy metodologiczne i metodyka pracy ................................ 

2.1. Cel badań 

2.2. Problemy i hipotezy badawcze........................................................................................ 

2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze.............................................................................. 

2.4. Przebieg badań................................................................................................................. 

2.5. Charakterystyka badanej grupy........................................................................................ 

2.6. Metody statystyczne........................................................................................................ 

Rozdział III. Wyniki badań własnych ................................................................................ 
Rozdział IV. Omówienie wyników i dyskusja................................................................... 

Wnioski................................................................................................................................ 

Bibliografia........................................................................................................................... 

Spis tabel(jeśli występują w tekście pracy)............................................................................  

Spis rycin(jeśli występują w tekście pracy).............................................................................  

Aneks(jeśli jest uzasadniona potrzeba zamieszczenia załączników)..................................... 

Streszczenie …………………………………......................................................................  

Summary …………………………………………………………………………………… 

Uchwała Komisji bioetycznej…………………….................................................................... 

Oświadczenie……………………............................................................................................... 

Oświadczenie……………………............................................................................................... 
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Załącznik nr 3 – oświadczenie 

 

Włocławek, dn.  .............................. 

 

Imię i nazwisko  ..................................................... 

Wydział  ..................................................................       

Kierunek  ............................................................... 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Świadomy(-a) odpowiedzialności prawnej oświadczam, że złożona praca 

licencjacka/inżynierska/magisterska* 

pt.……………………................................................................................... 

…………………………………………………………………................................................... 

…................................................................................................................................................... 

- została napisana przeze mnie samodzielnie, 

- zawiera te same treści w wersji papierowej i elektronicznej. 

Jednocześnie oświadczam, że w/w praca: 

- nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym, a 

także nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/am w sposób niedozwolony, 

- nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadawaniem 

dyplomów wyższej uczelni lub tytułów zawodowych. 

 

 

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

/podpis studenta/ 
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Załącznik nr 4– oświadczenie 

 

………………………………………………………….  

(imię i nazwisko studenta) 

………………………………………………………….  

(nr albumu) 

………………………………………………………….  

(Wydział) 

……………………………………………………….  

(kierunek) 

………………………………………………………… 

(system i poziom studiów)  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udostępnienie w wersji elektronicznej mojej pracy 

magisterskiej pt: 

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

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

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

napisanej pod kierunkiem ............................................................................................................ 

w Bibliotece Uczelnianej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

 

 

………………………………………………… 

/podpis studenta/ 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 - streszczenie 

 

 

STRESZCZENIE PRACY MAGISTERSKIEJ /w języku polskim i angielskim/ 

 

Nazwa Uczelni / Wydział ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..……. 

Nazwisko i imię studenta: ………………………………………………………………..…….. 

Rodzaj pracy dyplomowej: magisterska 

Tytuł pracy: ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwisko i imię, tytuł / stopień naukowy promotora: ………………………………………….. 

Miejscowość i rok napisania pracy: …………………………………………………………..... 

Słowa kluczowe (minimum pięć): …………………………………………………………....... 

Tekst streszczenia:  

Wstęp ………………………………………………………………………….………………. 

………………………………………………………………………………..………………… 

Cel pracy ……………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………..………………… 

Materiał i metody ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..………………… 

Wyniki ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..………………… 

Wnioski ……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………..………………… 

………..………………………… 

/podpis studenta/ 



PRZEWODNIK DO OPRACOWANIA PRACY MAGISTERSKIEJ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO-  STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA    

  

Załącznik nr 6 

Wzór opisu płyty CD z nagraniem pracy studenta 

 

 

 

PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH 

WE WŁOCŁAWKU 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO 

 

 IMIĘ I NAZWISKO 

NR  ALBUMU   

 

 

TEMAT PRACY 

 

 

Praca magisterska 

napisana pod kierunkiem 

……………………………................................... 
 

                                 

Praca magisterska napisana jest w formacie MS WORD lub nowszym 

 lub w każdym innym możliwym do odtworzenia edytorze tekstu 

Praca magisterska zamieszczona na płycie CD 

 jest zgodna z wydrukowaną wersją pracy 

 

………………………………………                                        …………………………………………… 

                Podpis studenta                                                                                 Podpis promotora 

 

WŁOCŁAWEK  20…… 
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 Załącznik nr 7  

Wzór opisu płyty CD z nagraniem prezentacji pracy studenta 

 

 

PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH 

WE WŁOCŁAWKU 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

nr  albumu ……………….. 
 

TEMAT PRACY 

…………………………………………………………………………………………….. 
 

Prezentacja pracy magisterskiej 

napisanej pod kierunkiem 

………………………………………..……................................... 
 

Prezentacja pracy jest opracowana w edytorze POWER POINT 2007 lub w nowszym. 

 

 

……………………………..…………….                                     ……………………………..……………. 
                   Podpis studenta                                                                              Podpis promotora 
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Załącznik nr 8 

 

Opracowanie prezentacji pracy dyplomowej w formie slajdów (program POWER POINT) 

 

• Ilość slajdów – maksymalnie 25, jasne tło, ciemne litery 

• Układ opracowania slajdów 

− pierwszy slajd   – kopia strony tytułowej pracy 

− drugi slajd   – wstęp teoretyczny 

− trzeci slajd   – cel pracy + metodyka (metody, techniki, narzędzia, test statystyczny)  

− czwarty slajd  –  problemy i hipotezy 

− piąty slajd   –  grupa badawcza  

− szósty slajd  - dwudziesty slajd – wyniki według hipotez /wykresy/ 

− dwudziesty pierwszy slajd  – wnioski 

− dwudziesty drugi slajd  – Dziękuję za uwagę 
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Załącznik nr 9 

Wzór pismo w sprawie zbierania danych przez studenta do pracy dyplomowej 
 

pieczęć Instytutu                                                                                                        dnia....................  

znak:            

 

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

(dane Dyrektora Podmiotu Leczniczego  

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

(pełna nazwa Jednostki)  

……………………………………………………….. 

adres 

 

Zaświadcza, że Pan/Pani.................................................................nr albumu ....................... 

student(ka) ............. roku kierunku pielęgniarstwo Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we 

Włocławku, przygotowuje pracę dyplomową, której wstępny tytuł brzmi:  

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

……………………………………………………………………………………………………….  

Celem badania jest……………………………………………………………………………… 

W związku z tym zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań i 

udostępnienie danych niezbędnych do opracowania pracy dyplomowej. Badania mają charakter 

dobrowolny, bezpłatny a ich wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych.  

Uzyskane informacje będą podlegać rygorom wynikającym z ustawy o ochronie danych 

osobowych.  

................................................................................. …………………………..  

imię i nazwisko promotora pracy (czytelny podpis) pieczęć  

 

………………………………………………………………………………….. 

podpis i pieczęć Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu  

Załącznik 

 

Załącznik 
- krótka charakterystyka grupy badanej i metody badania i jego przebiegu 

- narzędzie planowane do zbierania danych np. kwestionariusz ankiety 

 



PRZEWODNIK DO OPRACOWANIA PRACY MAGISTERSKIEJ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO-  STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA    

  

Załącznik nr 10 

Karta opisu pracy 

Nr Wyszczególnienie Opis 

1.  Kierunek Pielęgniarstwo 

2.  Rodzaj pracy magisterska 

3.  Autor pracy  

4.  Promotor pracy   

5.  Rok egzaminu dyplomowego  

6.  Tytuł pracy w języku polskim  

7.  Tytuł pracy w języku angielskim  

8.  Słowa kluczowe w języku polskim  

9.  Słowa kluczowe w języku angielskim  

10.  Krótkie streszczenie pracy  

11.  Dane kontaktowe autora  

 

 

 


