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PROCEDURA SYSTEMU JAKOŚCI 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY 

standardy i zasady dotyczące 

przygotowania prac dyplomowych 

i przeprowadzania egzaminu 

dyplomowego na WHS ATH 

nr WKPiI/P1/2013 wydanie 3 

z dnia 3 XI 2015 r. ważna od: 3 XI 2015 r. 

Opracowanie: Prodziekan ds. Studenckich i Promocji 

Akceptacja: Dziekan WHS dr hab. prof. ATH  MAREK BERNACKI 

 

 

CEL PROCEDURY 

 

Celem procedury jest określenie sposobu postępowania związanego z procesem dyplomowania 

i przebiegiem egzaminu dyplomowego studenta Wydziału Humanistyczno-Społecznego 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

ZAKRES PROCEDURY  

 

Procedura obejmuje studentów wszystkich kierunków i poziomów studiów prowadzonych na 

Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej. 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 

1. Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego; 

2. Prodziekani ds. Studenckich 

3. Kierownicy katedr 

4. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia 

5. Promotorzy prac dyplomowych 

6. Prowadzący seminaria dyplomowe 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY 

Wymagania ogólne 

1. Temat pracy dyplomowej studenta powinien być związany z kierunkiem i 

specjalnością/specjalizacją studiów oraz winien być ustalony nie później niż na początku 

semestru poprzedzającego semestr dyplomowy.  

2. Temat, struktura i zakres pracy dyplomowej są ustalane z promotorem pracy. 

3. Struktura pracy dyplomowej powinna obejmować:  

   a/ spis treści – powinien zawierać wszystkie elementy pracy (rozdziały, podrozdziały) wraz 

ze stronami; 

   b/ wstęp – powinien zawierać krótkie wprowadzenie i uzasadnienie wyboru tematu, 
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określenie przedmiotu i zakresu badań, sformułowanie celu pracy, postawienie hipotez 

badawczych, wskazanie metod badawczych i rodzaju źródeł stosowanych w pracy, krótką 

charakterystykę struktury pracy; 

   c/ rozdziały i podrozdziały, z których każdy posiada tytuł – rozdziały powinny stanowić 

logiczną i zwartą tematycznie całość, mogą mieć wewnętrzne podrozdziały; 

   d/ podsumowanie lub wnioski – powinny stanowić podsumowanie określonego we wstępie, a 

przedstawionego w pracy problemu badawczego, zawierać podsumowanie wyników badań; 

   e/ streszczenie w języku obcym (dotyczy tylko kierunku filologia specjalności: filologia 

angielska, filologia hiszpańska, filologia słowiańska); 

   e/ bibliografię – spis ten powinien zawierać wszystkie wykorzystane (cytowane)  

w pracy publikacje; 

   f/ spis tabel, rysunków, wykresów; 

   g/ aneks (lub załącznik) wraz ze spisem jego zawartości. 

Praca dyplomowa powinna zawierać nie mniej niż 3 rozdziały. 

4. Student może przygotować pracę w języku obcym w przypadku odbywania zajęć w tym 

języku lub na swój wniosek za zgodą dziekana. 

5. W przypadku kierunku filologia, student przygotowuje pracę dyplomową w języku 

określonym w programie kształcenia. 

6. Student składa oświadczenie wyboru tematu pracy dyplomowej (załącznik nr 3) w katedrze 

prowadzącej kierunek studiów nie później niż do końca 2 miesiąca semestru 

poprzedzającego semestr dyplomowy. 

 

Wymagania dotyczące układu pracy 

1. Objętość pracy dyplomowej jest zależna od tematu pracy, jednakże przeciętnie powinna 

zawierać: 

   • praca licencjacka: 40-50 stron; maksymalna liczba stron prac dyplomowych licencjackich 

nie powinna być większa niż 70 stron (bez załączników); 

   • praca magisterska: 80-120 stron; maksymalna liczba stron prac dyplomowych 

magisterskich nie powinna być większa niż 150 stron (bez załączników). 

2. Praca dyplomowa ma formę oprawionego wydruku komputerowego. 

3. Praca powinna być napisana w edytorze tekstu: krój czcionki Times New Roman,  rozmiar 

12  pkt., przypisy – Times New Roman, rozmiar 10 pkt. 

4. Rozmieszczenie tekstu na stronie powinno uwzględniać: 

   • odpowiednie marginesy: lewy (z uwzględnieniem miejsca na oprawę pracy) 3 cm, prawy, 

górny i dolny – 2,5 cm; 

   • odstępy między wierszami (interlinia) – 1,5 wiersza; 

   • wyjustowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów); 

   • rozpoczynanie każdego akapitu wcięciem 1 cm. 

5. Każdy nowy rozdział powinien rozpoczynać się od nowej strony. 

 

Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej 

1. Seminaria dyplomowe prowadzą i promotorstwo prac dyplomowych sprawują 

profesorowie, doktorzy habilitowani lub doktorzy. 

2. Bezpośrednią opiekę nad wykonaniem pracy dyplomowej sprawuje promotor. 

3. Promotor, w ramach opieki nad pracą dyplomową, pomaga dyplomantowi w ustaleniu 

tematu pracy, jej planu i struktury, wskazaniu metod badania, pomaga interpretować wyniki 

oraz określa podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej i ostateczną jej redakcję. 

4. Pracę dyplomową przyjmuje promotor. Przyjęcie pracy poświadcza podpisem oraz datą na 

stronie tytułowej. 

5. Zaliczenie seminarium dyplomowego nie może być uwarunkowane złożeniem pracy 
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dyplomowej. 

6. Kopie pracy dyplomowej należy złożyć odpowiednio: 

 w dziekanacie, 

 u promotora, 

 u recenzenta bądź w katedrze prowadzącej dany kierunek. 

7. Praca dyplomowa składana jest w dziekanacie wydziału najpóźniej 7 dni roboczych przed 

planowanym terminem obrony.  

a. Egzemplarz składany w dziekanacie powinien być wydrukowany dwustronnie, w 

miękkiej oprawie i zawierać: 

 oświadczenie dyplomanta o samodzielnym wykonaniu pracy (załącznik nr 2); 

 płytę CD w kopercie zawierającą tekst pracy dyplomowej (jeden plik w formacie: 

.docx, .doc, .rtf lub .odt), naklejoną na ostatniej stronie pracy. 

b. Wraz z pracą dyplomową należy złożyć: 

 wypełniony formularz deklaracji udziału w badaniu "MONITOROWANIE KARIER 

ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AKADEMII TECHNICZNO-

HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ" (załącznik nr 6.); 

 4 jednakowe zdjęcia formatu 45 x 65 mm; 

 wnieść opłatę za dyplom (na indywidualne konto studenta poprzez system wirtualnego 

dziekanatu). 

8. Oceny pracy magisterskiej dokonuje promotor oraz jeden recenzent wyznaczony przez 

dziekana. Przynajmniej jeden z oceniających pracę powinien mieć tytuł naukowy, stopień 

naukowy doktora habilitowanego lub być zatrudnionym na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego. Praca licencjacka może być oceniana przez recenzenta ze stopniem 

naukowym doktora.  

9. Promotor i recenzent zobowiązani są do złożenia w dziekanacie recenzji pracy dyplomowej 

nie później niż 3 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym. 

 

Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

a. uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów 

oraz wpisu dziekana do indeksu o zaliczeniu ostatniego semestru; 

b. przyjęcie pracy dyplomowej przez promotora i złożenie jej w dziekanacie; 

c. przekazanie przez dziekanat komisji egzaminacyjnej kompletu dokumentów, który 

obejmuje indeks, protokół egzaminu dyplomowego oraz recenzje pracy dyplomowej. 

 

Egzamin dyplomowy 

1. Termin egzaminu dyplomowego ustala dziekan na wniosek promotora. 

2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed powołaną przez dziekana komisją, w składzie: 

przewodniczący komisji, promotor i recenzent lub inny nauczyciel akademicki wyznaczony 

przez dziekana. 

3. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Zakres egzaminu dyplomowego ustala 

kierownik katedry prowadzącej dany kierunek, a w przypadku kierunku filologia – 

prowadzącej daną specjalność studiów. Zakres egzaminu dyplomowego zatwierdza rada 

wydziału, podając go do wiadomości studentów na początku semestru dyplomowego. 

 

Po zakończeniu egzaminu dyplomowego 

1. Po obronie student jest zobowiązany złożyć w dziekanacie wypełnioną kartę obiegową. 

2. Komisja jest zobowiązana do złożenia w dziekanacie kompletu dokumentów z egzaminu 

dyplomowego najpóźniej 2 dni po przeprowadzonym egzaminie. 
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3. Student otrzymuje: 

 świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej; 

 indeks; 

 2 odpisy dyplomu, 1 suplement do dyplomu; 

 oryginał dyplomu. 

4. Na wniosek studenta może zostać wydane również: 

 zaświadczenie o ukończeniu studiów; 

 odpis dyplomu w języku obcym (wniosek studenta złożony nie później niż 30 dni od 

egzaminu dyplomowego). 

 odpis suplementu w języku angielskim (wniosek studenta złożony nie później niż 30 dni 

od egzaminu dyplomowego). 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ 

 

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) 

2. Uchwała Senatu ATH nr 1070/04/V/2015 z 21 IV 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie 

studiów wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Strona tytułowa pracy dyplomowej licencjackiej/magisterskiej (Załącznik nr 1) 

2. Oświadczenie studenta dotyczące jej oryginalności (Załącznik nr 2) 

3. Akceptacja tematu pracy przez promotora (Załącznik nr 3) 

4. Ocena pracy dyplomowej – wzór (Załącznik nr 4) 

5. Kalendarz organizacji egzaminów dyplomowych  (Załącznik nr 5) 

6. Deklaracja udziału w badaniu Monitorowanie karier zawodowych absolwentów 

(Załącznik nr 6) 
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Załącznik nr 1 

 
 

 
PRACA DYPLOMOWA  

LICENCJACKA/MAGISTERSKA 
 
 
 
 

TYTUŁ PRACY 
 
 
 
 

AUTOR 
 

Nr albumu: 
Kierunek: 

Specjalność: 

 
 
 

PROMOTOR: 
 
 
 
 
 
 
 

miejscowość, rok 
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Załącznik nr 2 

 

Bielsko-Biała, dn. …………… 

…………………………………………. 

Imię i nazwisko studenta 

…………………………………………. 

Adres zamieszkania 

…………………………………………. 

Kierunek, specjalność, rok i tryb studiów 

…………………………………………. 

Promotor pracy dyplomowej magisterskiej/licencjackiej* 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Przedkładając w roku akademickim ……………………. promotorowi wyznaczonemu 

przez Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej pracę dyplomową magisterską/licencjacką* pod tytułem: 

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

- świadom/świadoma* odpowiedzialności prawnej – niniejszym oświadczam, iż 

1) praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie; 

2) w swojej pracy korzystałam/em z materiałów źródłowych w granicach dozwolonego 

użytku wymieniając autora, tytuł pozycji i źródło jej publikacji; 

3) praca nie ujawnia żadnych danych, informacji i materiałów, których publikacja nie 

jest prawnie dozwolona; 

4) tekst pracy złożony w wersji elektronicznej jest tożsamy z tekstem pracy w wersji 

wydrukowanej. 

W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, praca dyplomowa może być unieważniona przez Uczelnię, nawet po 

przeprowadzeniu obrony pracy. 

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

………………………………….. 

czytelny podpis studenta 

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

………………………………    Bielsko-Biała, dn. ……….………….. 

nazwisko i imię 

 

 

Wydział Humanistyczno-Społeczny 

Kierunek: ………………………… 

rok ……sem. ……………………… 

specjalność: ……………………….. 

nr albumu …………………………. 

 

 

 

Temat pracy dyplomowej: 

 

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

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

 

Promotor ……………………………………………………………………………………... 

 

Podpis Promotora  …………………….. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

………………………………    Bielsko-Biała, dn. ……………….….. 

nazwisko i imię 

 

 

Wydział Humanistyczno-Społeczny 

Kierunek: ………………………… 

rok ……sem. ……………………… 

specjalność: ……………………….. 

nr albumu …………………………. 

 

 

Temat pracy dyplomowej: 

 

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

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

 

Promotor ……………………………………………………………………………………... 

 

Podpis Promotora  …………………….. 
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Załącznik nr 4 
 

Bielsko-Biała,  dnia …………….. 

 

 

Pan / Pani 

……………………………………… 

Katedra 

……………………………….. 

 

Proszę Pana / Panią ………………………… o ocenę załączonej pracy dyplomowej 

licencjackiej/magisterskiej studenta: ……………………….. Egzamin dyplomowy przewiduje 

się ………………….. r. 

 

DZIEKAN 

Ocena pracy dyplomowej 
 

Temat pracy: 

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

Imię i nazwisko: ………………………………………. 

Nr albumu ……………….., Seminarium …………………………………… 

Kierunek: ………………….., Specjalność: ………………………………… 

Jednostka prowadząca specjalność: ………………………………………. 

 

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule:  

…………………………………………………………………………………………………

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

2. Ocena układu pracy, struktury podziału treści kolejnych rozdziałów, kompletności tez itp.  

…………………………………………………………………………………………………

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

3. Merytoryczna ocena pracy:  

…………………………………………………………………………………………………

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

4. Inne uwagi:  

…………………………………………………………………………………………………

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

 

5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu:   
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…………………………………………………………………………………………………

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

 

6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł:  

…………………………………………………………………………………………………

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

7. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis 

rzeczy, odsyłacze):  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

8. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy):  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

9. Pracę oceniam jako*  ……………………………………………………………………… 

 

 

 

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

data      podpis oceniającego pracę 

 

 

 

 

 

 

* Skala ocen:  5,0 – bardzo dobry,  

4,5 – dobry plus,  

4,0 – dobry,  

3,5 – dostateczny plus,  

3,0 – dostateczny,  

2,0 – niedostateczny 
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Załącznik nr 5 

 

KALENDARZ ORGANIZACJI EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH 

NA WYDZIALE HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYM 

W ROKU AKADEMICKIM ……………………………. 

 

 

STUDIA STACJONARNE: 

 KOŃCZĄCE SIĘ W SEMESTRZE LETNIM 

Dla studentów, którzy złożą pracę dyplomową do ………………………………. 

– obrona przewidziana jest do  ………………………………. 

Dla studentów, którzy złożą pracę dyplomową w dniach od  

…………………………. 

– obrona przewidziana jest we wrześniu lub w październiku. 

 

STUDIA NIESTACJONARNE: 

 KOŃCZĄCE SIĘ W SEMESTRZE ZIMOWYM 

Dla studentów, którzy złożą pracę dyplomową do  ………………………………. 

– obrona przewidziana jest w dniach  ………………………………. 

Dla studentów, którzy złożą pracę dyplomową w dniach  

………………………………. 

– obrona przewidziana jest  ………………………………. 

 

 KOŃCZĄCE SIĘ W SEMESTRZE LETNIM 

Dla studentów, którzy złożą pracę dyplomową do ………………………………. 

– obrona przewidziana jest w dniach  ………………………………. 

Dla studentów, którzy złożą pracę dyplomową w dniach  

………………………………. 

– obrona przewidziana jest w dniach  ………………………………. 

Dla studentów, którzy złożą pracę dyplomową w dniach  

………………………………. 

– obrona przewidziana jest we wrześniu lub w październiku. 

Obrona pracy dyplomowej powinna odbyć się nie później niż do 30 dni od daty złożenia pracy 

dyplomowej do Dziekanatu Wydziału. 
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Załącznik nr 6 
 

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 601/2012/2013 z dnia 13 grudnia 2012 r.  

Druk RS-B – monitorowanie karier zawodowych absolwentów 
 

DEKLARACJA UDZIAŁU W BADANIU  

„MONITOROWANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AKADEMII TECHNICZNO-

HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ” 

 

Imię i nazwisko   

Absolwent/ka Wydziału  

 

□   Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki 

         

□   Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku 

                  

□   Wydziału Zarządzania i Transportu  

  

■   Wydziału Humanistyczno-Społecznego  

 

□   Wydziału Nauk o Zdrowiu  

Kierunek studiów 

□   filologia polska 

□   pedagogika 

     filologia:  

  □   filologia angielska 

  □   filologia hiszpańska 

  □   filologia słowiańska 

Rodzaj ukończonych studiów 

 □   I stopnia (licencjackie/inżynierskie) 

 

□    II stopnia (magisterskie)  

Rok ukończenia studiów  

Dane kontaktowe 

e-mail  

telefon  

 

□   WYRAŻAM  ZGODĘ  NA UDZIAŁ  W  BADANIU:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu monitorowania przez Akademię Techniczno-

Humanistyczną w Bielsku-Białej losów absolwentów zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 

lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. tj. z 2002r., nr 101, poz.926 z późn.zm.)" 

Uczestnictwo w badaniu losów absolwentów prowadzonym drogą e-mailową, telefoniczną lub pocztową w 

następujących okresach: do roku od momentu ukończenia studiów, a następnie po 3 i 5 latach.  

 

□   NIE WYRAŻAM ZGODY NA UDZIAŁ W BADANIU.  

 

Bielsko-Biała, data………………….    

 …………………………………… 

                                                                                                     /podpis/ 
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