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1.

ZASADY OGÓLNE
praca końcowa powinna liczyć 20-30 stron (wzór strony tytułowej i spisu treści
w załączniku 1 i 2),
praca powinna być napisana przy użyciu edytora Microsoft Word; wymagany odstęp
między wierszami wynosi 1,5, rodzaj czcionki – Times New Roman, wielkość
czcionki – 12, lewy margines 3,5 cm, prawy 2,0 cm, marginesy górny i dolny 2,5 cm,
tabele:
– w tekście należy umieścić odniesienie do zamieszczonej tabeli, następnie analizę
i interpretację informacji wynikających z danych zawartych w tabeli,
– tabele w całej pracy powinny być opisywane w jednolity, ogólnie przyjęty sposób –
według reguł obowiązujących w Wydawnictwie UWM (wzór tabeli w załączniku
3),
– każdą tabelę należy opatrzyć:
- numerem (np. Tabela 1) – bez kropki na końcu; zapis po prawej stronie nad
tabelą; według kolejności w całej pracy,
- tytułem – umieszczonym nad tabelą, wyśrodkowany; zapisany czcionką jak
pozostały tekst; bez kropki na końcu,
- źródłem – zapisanym pod tabelą w formie powołania na piśmiennictwo lub
w przypadku, gdy tabela została skonstruowana samodzielnie przez autora
w postaci: opracowanie własne na podstawie ...
rysunki:
– w pracy należy umieścić wyłącznie rysunki; nie ma potrzeby różnicowania części
graficznej na wykresy, ryciny, schematy, mapy itp.,
– w tekście należy umieścić odniesienie do zamieszczonego rysunku, następnie
analizę i interpretację treści rysunku,
– rysunki w całej pracy powinny być opisywane w jednolity, ogólnie przyjęty sposób,
według reguł obowiązujących w Wydawnictwie UWM w Olsztynie (wzór rysunku
w załączniku 4),
– każdy rysunek należy opatrzyć:
- numerem (np. Rys. 1.), umieszczonym pod rysunkiem; według kolejności
w całej pracy,

1

- tytułem – umieszczonym za numerem rysunku, wyśrodkowanym, bez kropki na
końcu,
- źródłem – zapisanym pod tytułem rysunku w formie powołania na
piśmiennictwo lub w przypadku, gdy rysunek został skonstruowany
samodzielnie przez autora, w postaci: opracowanie własne na podstawie ...
2.

POWOŁANIA NA PIŚMIENNICTWO
wydawnictwo zwarte – opracowanie jednego autora: w tekście w powołaniach na
piśmiennictwo podajemy nazwisko napisane kapitalikiem, rok wydania oraz numer
stron(y), np.: (PENC 2000, s. 12), (SIMON 1996, s. 234-235),
jeśli przywołano kilka prac jednego autora opublikowanych w tym samym roku,
należy je rozróżniać, uzupełniając rok wydania małymi literami: a,b,c, itd., np. (PENC
2000a, s. 14),
w przypadku cytowania pozycji dwóch autorów piszemy oba nazwiska i rok, np.:
(WOJNICKA, WARGACKI 2003, s. 12-13), trzech autorów i więcej – nazwisko
pierwszego i in., np.: (SOSNOWSKA i in. 2003, s. 210),
źródła internetowe podawać jako przypis dolny, z podaniem nazwy strony, adresu i
daty dostępu, (czcionka „10”) np.:
Główny Urząd Statystyczny. http://www.stat.gov.pl/gus (dostęp: 1.10.2014).

dokumenty, ekspertyzy, akty prawne piszemy kursywą w nawiasie (np. Strategia …
2000),
jeżeli powołanie w tekście dotyczy pracy zbiorowej, zamiast nazwiska autora
przytacza się pełny lub skrócony tytuł pracy (Przedsiębiorczość.... 2002, s. 24),
źródła pod tabelami i rysunkami – czcionka „10”, kursywa, np.
Źródło: PENC 2000a, s. 14.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: PENC 2000, s. 12.

3.

KOŃCOWE ZESTAWIENIE PIŚMIENNICTWA
w spisie piśmiennictwa umieszcza się tylko prace przynajmniej raz przywołane
w tekście (i odwrotnie - wszystkie cytowane prace muszą się znaleźć
w piśmiennictwie),
końcowe zestawienie piśmiennictwa podaje się w porządku alfabetycznym, bez
numerowania, według następującego schematu:
– wydawnictwo zwarte (opracowanie jednego autora) - należy podać kolejno:
nazwisko autora i pierwszą literę jego imienia, rok wydania, tytuł pozycji zapisany
kursywą, wydawnictwo oraz miejsce wydania, np.:
PORTER M.E. 2001. Porter o konkurencji. PWE, Warszawa.
– wydawnictwo zwarte (opracowanie kilku autorów) - należy podać kolejno:
nazwiska wszystkich autorów i pierwszą literę ich imienia, rok wydania, tytuł
pozycji zapisany kursywą, wydawnictwo oraz miejsce wydania, np.:
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WOJNICKA E., WARGACKI M. 2003. Procesy innowacyjne w wybranych sektorach
MSP – analiza porównawcza firm wschodniej i zachodniej Polski. Wyniki projektu
badawczego. IBnGR w Gdańsku, IG WSIiZ w Rzeszowie.
wydawnictwo zwarte (praca zbiorowa pod redakcją jednego z autorów) – należy
podać kolejno tytuł pozycji napisany kursywą, rok wydania, nazwisko i pierwszą
literę imienia redaktora, skrót (red.), wydawnictwo oraz miejsce wydania, np.:
Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską. 2005.
JANASZ W. (red.). Difin, Warszawa.
– określona część lub rozdział pracy zbiorowej – należy podać kolejno: nazwisko
autora i pierwszą literę jego imienia, rok wydania, tytuł podrozdziału zapisany
kursywą, nazwisko i pierwszą literę imienia redaktora, skrót (red.), tytuł pracy
zbiorowej napisany kursywą, wydawnictwo oraz miejsce wydania, np.:
SMOCZYŃSKI S. 2002. Towaroznawstwo w ochronie konsumentów. W: ŻUCHOWSKI
J. (red.) Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki
opartej na wiedzy. Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom.
– artykuł zamieszczony w czasopiśmie - należy podać kolejno: nazwisko autora
i pierwszą literę jego imienia, rok wydania, tytuł artykułu napisany kursywą,
a następnie obowiązujący skrót tytułu czasopisma, tom, zeszyt (w nawiasie) oraz
strony, które dany artykuł obejmuje, np.:
ZIMNIEWICZ K. 2003. Skrzynka narzędziowa menedżera. Przegląd Organizacji, 12:
2-5.
W przypadku dokumentów elektronicznych należy podać nazwę strony, link i datę
dostępu, np.:
Internetowa encyklopedia PWN. http://encyklopedia.pwn.pl/ (dostęp: 12.02.2014)

4. FORMA PRACY KOŃCOWEJ I PREZENTACJI
Praca końcowa w ostatecznej wersji, zaakceptowanej przez promotora, powinna zostać
złożona przez słuchacza studiów podyplomowych w wersji papierowej w 2
egzemplarzach (zbindowanych lub oprawionych w twardą okładkę, przy czym
zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych realizowanych na UWM
w Olsztynie twarda oprawa pracy końcowej nie może zawierać napisu praca
dyplomowa, licencjacka czy magisterska, może być jedynie bez tytułu lub z tytułem
praca końcowa).
Oprócz papierowej wersji pracy, słuchacz studiów podyplomowych składa również
pracę końcową w wersji elektronicznej na płycie CD (szt. 1). Płyta CD powinna
zwierać 2 dokumenty: pracę końcową (zapisaną w programie Word) oraz prezentację
multimedialną (zapisaną w programie PowerPoint). Płyta powinna być podpisana
w następujący sposób: imię i nazwisko oraz tytuł pracy końcowej. Płyta musi być
przyklejona na końcu pracy, po wewnętrznej stronie okładki.
Prezentacja multimedialna pracy końcowej powinna zawierać: temat, cel, hipotezę,
krótkie omówienie wyników badań oraz syntezę wniosków. Prezentacja powinna
składać się z 8-10 slajdów.
Wystąpienie powinno trwać 10-15 minut.
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Załącznik 1 - wzór strony tytułowej

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH
STUDIA PODYPLOMOWE
MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO
Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej
VII edycja 2015/2016

Barbara Kowalska

Etapy integracji Polski z Unią Europejską1
(teoria i praktyka)

Praca końcowa wykonana
pod kierunkiem
dr. Kamila Kotlińskiego

Olsztyn 2016
1

Praca może mieć charakter wyłącznie teoretyczny lub teoretyczno-empiryczny.
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Załącznik 2 – wzór spisu treści

Spis treści

str.

Streszczenie ......................................................................................................................

3

Wstęp ...............................................................................................................................

4

Uzasadnienie tematu, cel badań, hipoteza (lub hipotezy), przedmiot i zakres badań
oraz zastosowane metody badawcze
1. Przegląd piśmiennictwa* .............................................................................................

2.

7

1.1. ...............................................................................................................................

7

1.2. ...............................................................................................................................

12

1.3. ...............................................................................................................................

16

Wyniki badań własnych* ............................................................................................

25

2.1. . .................................................................................................................................

25

2.2. .................................................................................................................................

27

2.3. .................................................................................................................................

29

Podsumowanie i/lub wnioski...........................................................................................

30

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

31

Spis tabel .............................................................................................................................

32

Spis rysunków .....................................................................................................................

33

Aneks ..................................................................................................................................

34

* - nazewnictwo rozdziałów powinno mieć charakter problemowy
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Załącznik 3 – wzór tabeli

Tabela 1
Charakterystyka badanych przedsiębiorstw
(wg klasyfikacji PKD i wielkości przedsiębiorstw)
Grupa
PKD

Nazwa grupowania

liczba

%

Przedsiębiorstwa ogółem
w tym:
małe
średnie
liczba
%
liczba
%

duże
liczba
%

XXXXXXXX

15

34,1

4

26,7

5

33,3

6

40,0

15.5

XXXXXXXXX

10

22,7

0

0,0

7

70,0

3

30,0

15.8

XXXXXXXXXX

15

34,1

9

60,0

4

26,7

2

13,3

15.9

CCCCCCCC

4

9,1

1

25,0

2

50,0

1

25,0

44 100,0

14

31,8

18

40,9

12

27,3

15.1

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Załącznik 4 – wzór rysunku

przedsiębiorstwa ogółem
produkcja i przetwórstwo mięsa
wytwarzanie wyrobów mleczarskich
produkcja napojów
produkcja pozostałych art. spożywczych
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Rys. 1. Rodzaje innowacji wprowadzanych przez badane przedsiębiorstwa
(% przedsiębiorstw)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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