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Wymogi, dotyczące prac na stopień licencjata 
i regulamin egzaminu dyplomowego 

w  KPSW 

 
 

Praca licencjacka stanowi samodzielne, pisemne opracowanie przez studenta tematu 
badawczego, nad realizacją którego, sprawuje opiekę naukową promotor.  

1. Praca licencjacka jest pracą naukową:  
o praca ma być napisana na temat uzgodniony z promotorem  
o pracę student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela 

akademickiego: profesora, dr habilitowanego lub doktora pod którego 
kierunkiem pisane już były prace magisterskie lub licencjackie lub doktora bez 
takiego doświadczenia, po uzyskaniu pełnomocnictwa od Rady Wydziału.  

o stanowi przedmiot oceny w trakcie egzaminu dyplomowego,  
o temat pracy powinien być związany ze specjalnością i kierunkiem kształcenia 

studenta.  
2. Praca licencjacka może mieć charakter:  

o projektu - odnośnie rozwiązania praktycznego problemu.  
o studium przypadku 
o przedstawienia wybranego obszaru badawczego w świetle literatury i badań 

własnych 
o prace licencjackie mają mieć związek z praktyką gospodarczą i życiem 

społecznym  
o prace powinny mieć charakter empiryczny.  
o tematy powinny być konkretne i dotyczyć jasno wyodrębnionego problemu, 
o problematyka pracy dyplomowej powinna być związana z ogólnym profilem 

kierunku i treściami nauczanymi w toku studiów na poszczególnych 
kierunkach.  

o przy ustaleniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę 
zainteresowania naukowe studenta i promotora. 

3. Praca powinna zawierać: 
o wyraźne określenie problemu badawczego,  
o jego pogłębioną analizę,  
o zastosowanie określonej metody badawczej,  
o wykorzystanie odpowiednich narzędzi analitycznych,  
o sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonej analizy,  
o możliwie bogatą ilustrację graficzną, 

4. Przygotowanie pracy licencjackiej powinno ukształtować umiejętności: 
o samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych w istniejących 

opracowaniach naukowych. Niedopuszczalne są zbyt długie cytowania i 
przepisywanie, także ze zmianami redakcyjnymi cudzego tekstu – bez 
podawania źródła, 

o diagnozowania i oceny problemu,  
o zaprojektowania nowych rozwiązań lub modyfikacji istniejących,  
o stosowania warsztatu badawczego, a w szczególności stosowania metod pracy 

naukowej,  



Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Kaszubsko Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie z 
dnia 24.05.2012 r., 
 

 2 

o identyfikacji i analizowania obserwowanych zjawisk zwłaszcza tych, z którymi 
absolwent będzie miał do czynienia w praktyce,  

o dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie tych zjawisk,  
o wyciągania właściwych wniosków,  
o czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej 

w zastosowaniu do praktyki lub do wnioskowania teoretycznego,  
o prowadzenia logicznego toku wywodów,  
o posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem.  

5. Układ pracy: praca licencjacka ma składać się ze strony tytułowej, spisu treści, 
wstępu, rozdziałów (teoretyczny, metodologiczny), zakończenia, części 
bibliograficznej, streszczenia i – opcjonalnie – z załączników. Każdemu rozdziałowi 
oprócz liczby porządkowej należy nadać tytuł. 
1) strona tytułowa,  
2) oświadczenia studenta o samodzielnym przygotowaniu pracy,  
3) spis treści,  
4) wstęp (1-2 strony) –powinien zawierać: 

a) uzasadnienie wyboru i znaczenia tematu opracowania, 
b) określenie poznawczego i praktycznego celu opracowania, 
c) przedstawienie układu pracy (krótki opis poszczególnych, 
d) ogólne przedstawienie metod badawczych, 
e) odwołanie się w formie opisowej do wykorzystanej literatury przedmiotu i 

materiałów źródłowych, 

5) rozdziały zawierające: 

q część teoretyczną, która obejmowałaby: 
1. wyjaśnienie pojęć, terminów i definicji związanych z tematem 

pracy (pokazać wszechstronny przegląd literatury przedmiotu), 
2. analizę metod i technik badawczych występujących w wybranym 

temacie i ich wybór dla potrzeb badań empirycznych, 
q część badawczą obejmującą dwa do trzech rozdziałów, w których 

zawarte będą: 
1. prezentacja pytań badawczych i postawionych hipotez 
2. opis dotyczący obiektu badań, 
3. przyjęta metodologia badań i analiz 
4. opis wyników badań i analiz 
5. zasadnicze wnioski i propozycje usprawnień w zakresie 

analizowanego przedmiotu pracy, 
6. ocenę możliwości i warunków wdrożenia zmian oraz 

oszacowanie ewentualnych efektów i kosztów zmian. 
7. zakończenie (w zakończeniu należy wskazać, syntetyczne 

wnioski wynikające z pracy oraz ewentualnie zasygnalizować 
możliwości przyszłościowych rozwiązań), 

6. Praca licencjacka powinna spełniać następujące wymagania:  
o format arkusza papieru: A4 (pisane jednostronnie),  
o czcionka: Times New Roman lub Arial,  
o wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,  
o odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,  
o lewy margines 3,5 cm, prawy 1,5 cm, marginesy górny i dolny 2,5 cm.,  
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o tytuły rozdziałów powinny być napisane pogrubioną czcionką o rozmiarze 14 
pkt.; tytuły podrozdziałów powinny być napisane pogrubioną czcionką 12 pkt.; 
poniżej każdego tytułu należy zostawić przestrzeń o szerokości 12 pkt.; nie 
należy stawiać kropek na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów; 

o przypisy powinny być umieszczone na dole strony, do której się odnoszą; 
rozmiar czcionki 10 pkt, 

o objętość pracy zależy od decyzji promotora i licencjata, 
o praca powinna zawierać oświadczenie studenta o samodzielnym napisaniu 

przedstawionej pracy. 
o student ma obowiązek przedstawienia do oceny pracę napisaną poprawną 

polszczyzną – bez błędów językowych, gramatycznych i stylistycznych.  
o prace dyplomowe, w wersji ostatecznej (przyjęte i ocenione przez promotora), 

mają być składane w trzech egzemplarzach na ręce promotora do końca sesji 
egzaminacyjnej ostatniego semestru studiów 14 dni przed obroną.  

o do jednego egzemplarza pracy powinna być dołączona wersja elektroniczna na 
płycie CD.  

o stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów),  
o każdy akapit należy rozpoczynać wcięciem, stosować jednakowe wcięcia w 

całej pracy, 
o strony pracy są ponumerowane, a numer znajduje się u dołu strony – 

numerowanie zaczynamy od wstępu.  
o tabele, schematy, wykresy, rysunki itd. w całej pracy powinny być opisywane 

w jednolity, ogólnie przyjęty sposób.  
o praca powinna być napisana w stylu bezosobowym, właściwe są więc takie 

sformułowania jak np.: zebrano materiały źródłowe, poddano badaniu bilans 
firmy — unikać należy pierwszej osoby liczby pojedynczej (ja, autor itp.). 
Dopuszcza się prowadzenie rozważań w pierwszej osobie liczby mnogiej, np. 
przeanalizowaliśmy, przebadaliśmy materiały itp. Przyjęty na początku jeden z 
sugerowanych stylów pisania powinien być konsekwentnie realizowany-w całej 
pracy (nie należy przeskakiwać z trybu bezosobowego na pierwszą osobę liczby 
mnogiej i odwrotnie). 

7. Warunkiem uzyskania najwyższej oceny pracy jest wkład studenta polegający na 
spełnieniu przynajmniej jednego z poniższych warunków:  

o właściwie przeprowadzonych badaniach empirycznych i ich wyczerpującej 
interpretacji,  

o nowatorskim ujęciu badanego problemu.  

Zasady oceny prac licencjackich 
1. Ocena pracy dyplomowej dokonywana jest przez opiekuna naukowego i recenzenta.  
2. Recenzentami prac licencjackich powinni być specjaliści z danej problematyki ze 

stopniem co najmniej doktora.  
3. Ocena pracy powinna obejmować:  

- ocenę właściwości sformułowania tematu i zgodności treści z tematem 
- ocenę układu pacy i jej struktury  
- ocenę merytoryczną 
- ocenę nowatorstwa ujęciu problemu  
- ocenę wykorzystanych źródeł 
- ocenę formalnej strony pracy  
- propozycje dotyczące sposobu wykorzystania wyników badań 

4. Wzór formularza oceny pracy dyplomowej dla promotora i recenzenta jest identyczny  
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Organizacja egzaminu licencjackiego  

1. Warunkiem ukończenia Studiów Licencjackich w KPSW jest:  
a. uzyskanie absolutorium (średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów wpływa 

w  50% na ocenę końcową),  
b. napisanie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej (średnia ocen promotora     

i recenzenta pracy dyplomowej wpływa w 25% na ocenę końcową), 
c. zdanie egzaminu licencjackiego (wynik egzaminu licencjackiego wpływa w 

25% na ocenę końcową na dyplomie)  
2. Egzamin odbywa się przed 3 osobową komisją. W skład komisji wchodzą 

przewodniczący, promotor i recenzent.  
3. Egzamin licencjacki obejmuje problematykę studiów ujętą w formie 3 pytań: dwa 

pytania  wylosowane przez studenta, oraz jedno pytanie od recenzenta.  
4. Na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik zgodnie z zasadą:  

1. 4,50 – 5,00 - bardzo dobry 
2. 4,21 – 4,49 - dobry plus,  
3. 3,71 – 4,20 - dobry,  
4. 3,21 -  3,70 - dostateczny plus 
5. do 3,20 - dostateczny 

5. Pozostałe zagadnienia związane z egzaminem licencjackim rozstrzyga Szczegółowy 
Regulamin Studiów obowiązujący w KPSW.  
 

KOMPLET DOKUMENTÓW: 
1. Student KPSW zobowiązany jest dostarczyć do Dziekanatu po uzyskaniu wszystkich 
zaliczeń i wpisów komplet dokumentów w terminie 14 dni przed wyznaczonym 
terminem egzaminu dyplomowego.  
 

a) trzy egzemplarze pracy licencjackiej: 
 -     jeden egzemplarz - wydruk komputerowy dwustronny na kartkach formatu A-4; 
 -     kartki trwale złączone ze sobą w twardej oprawie lub zbindowane. 
b) do pracy należy dołączyć : 

- oświadczenie autora o samodzielnym wykonaniu pracy (załącznik nr 1); 
- oświadczenie o całkowitej zgodności wersji elektronicznej z drukowaną (załącznik 

nr 2); 
- pracę  w formie elektronicznej na płycie CD w formacie PDF; 

c) uzupełnioną kartę obiegową; 

2. W celu kompletnego wypełnienia przez Dziekanat SUPLEMENTU  studenci zobowiązani 
są w dniu złożenia kompletu dokumentów do egzaminu dyplomowego, złożyć również w 
dziekanacie na piśmie: 

a) informacje szczegółowe o rodzaju praktyk studenckich objętych planem i programem 
studiów ze wskazaniem dokładnego  miejsca ich realizacji (adres i nazwa placówki) – 
układ chronologiczny od pierwszego do ostatniego roku studiów; 

b) informacje szczegółowe o udziale w kołach naukowych: potwierdzony przez opiekuna 
koła czynny udział w konferencjach naukowych , zrealizowanych pracach naukowych, 
odczytach, wydrukach prac itp. (załącznik nr 3) ; 

c) informacje szczegółowe o szczególnych osiągnięciach potwierdzone  ( załącznik nr 3); 
d) informacje szczegółowe o pełnionych na uczelni w czasie trwania studiów funkcji 

organizacyjnych potwierdzonych przez odnośne władze ( załącznik nr 3). 
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3. Student może w dniu składania kompletu dokumentów do egzaminu dyplomowego złożyć 
na piśmie prośbę o wydanie dokumentów: dyplomu i suplementu w języku angielskim 
(załącznik nr 4 i 5). Złożenie prośby po terminie nie będzie rozpatrywane. 
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Załącznik nr 1  
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  A U T O R A   
 
 Świadom odpowiedzialności prawnej, oświadczam, że praca dyplomowa pt. 

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

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

została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z 

obowiązującymi przepisami.  

 Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Kaszubsko Pomorską Szkołę Wyższą pracy dla 

potrzeb działalności dydaktycznej i naukowej.  

 Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem  procedur 

związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni. 

 

 

 …………………………..    …………………………………….. 

       data            podpis autora  
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Załącznik nr 2  
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  A U T O R A   
 Oświadczam, że drukowana wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną. 
 
 

 

 …………………………..    …………………………………….. 

       data            podpis autora  
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Załącznik nr 3 
Podstawowy katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu do dyplomu 

Osiągnięcia/funkcje1 Propozycja wpisu 
Stypendium ministra Otrzymywał(a) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce w roku 

akademickim...... 
Otrzymywał(a) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe 
w roku akademickim..... 

Stypendium marszałka Otrzymywał(a) stypendium marszałka za osiągnięcia w nauce w roku 
akademickim..... 
Otrzymywał(a) stypendium marszałka za osiągnięcia sportowe w roku 
akademickim..... 
Otrzymywał(a) stypendium marszałka za osiągnięcia artystyczne w 
roku akademickim..... 
 

Najlepszy student uczelni Uzyskał(a) tytuł „Najlepszego studenta Kaszubsko Pomorskiej Szkoły 
Wyższej w Wejherowie w roku akademickim.....” 
Uzyskał(a) tytuł „Najlepszego studenta-sportowca Kaszubsko 
Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie w roku akademickim........” 

Najlepszy student wydziału Uzyskał(a) tytuł „Najlepszego studenta Wydziału ...... w roku 
akademickim............” 

Najlepszy absolwent uczelni Uzyskał(a) tytuł „Najlepszego absolwenta Kaszubsko Pomorskiej 
Szkoły Wyższej w Wejherowie w roku akademickim..........” 

Najlepszy absolwent 
wydziału 

Uzyskał(a) tytuł „Najlepszego absolwenta Wydziału ..... w roku 
akademickim.........” 

Funkcje w Samorządzie 
Studenckim KPSW 

- Pełnił(a) funkcję przewodniczącego/wiceprzewodniczącego 
Samorządu  Studenckiego KPSW w latach ......... 
- Pełnił(a) funkcję przewodniczącego Rady Samorządu Studenckiego 
  Wydziału ................. w latach ......... 
- Pełnił(a) Rewizyjnej Samorządu Studenckiego w latach ........... 
- Był(a) członkiem Komisji Rewizyjnej Samorządu Studenckiego 
   w latach .......... 
- Pełnił(a) funkcję przewodniczącego Głównej Komisji Wyborczej 
  Samorządu w latach ........ 
- Był(a) członkiem Głównej Komisji Wyborczej Samorządu 
  w latach ............ 

Funkcje w Odwoławczej 
Komisji Stypendialnej 

- Pełnił(a) funkcję przewodniczącego/wiceprzewodniczącego 
Odwoławczej Komisji Stypendialnej w latach ......... 
- Był(a) członkiem Odwoławczej Komisji Stypendialnej w latach 
........... 

Funkcje w wydziałowych 
komisjach stypendialnych 

Pełnił(a) funkcję przewodniczącego Komisji Stypendialnej Wydziału 
................. w latach ............. 

Funkcje w Parlamencie 
Studentów RP 

- Pełnił(a) funkcję przewodniczącego/wiceprzewodniczącego 
Parlamentu Studentów RP w latach .......... 
- Był(a) członkiem Rady Studentów PSRP w latach ............ 

Funkcje w kołach 
naukowych 

Pełnił(a) funkcję przewodniczącego <nazwa koła naukowego> w 
latach................. 

Funkcja w PKA Pełnił(a) funkcję studenckiego eksperta w Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej w latach ............ 

 

                                                
1 dokumentem poświadczającym osiągnięcia studenta lub pełnione przez niego funkcje są odpowiednie decyzje,  
akty powołania, a w przypadku funkcji pełnionych w kołach naukowych – odpowiednie zaświadczenie wydane  
przez organ rejestrujący i prowadzący rejestr uczelnianych organizacji studenckich 
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Załącznik nr 4 
 

Kaszubsko Pomorska Szkoła Wyższa 
           w  Wejherowie  

dnia ………………… 
 
…………………………… 
Imię i nazwisko 
 
Wydział Społeczno Przyrodniczy  
 
…………………………… 
Kierunek studiów 
 
…………………………… 
Numer albumu 
 

Pani  
Dr Beata Huczak-Dudzińska 
Dziekan Wydziału Społeczno Przyrodniczego  

 
 
 
 
Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język 

angielski 
 
 
 

Uprzejmie proszę o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na 

język angielski. 

 

 

……………………………. 
           podpis absolwenta 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. 2 fotografie w formacie 45 x 65 mm 

2. dowód wniesienia opłaty za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym 

 
 



Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Kaszubsko Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie z 
dnia 24.05.2012 r., 
 

 10 

 
Załącznik nr 5  

 
      Kaszubsko Pomorska Szkoła Wyższa 
               w  Wejherowie  
                                                                                                                                 dnia ………………… 
 
…………………………… 
Imię i nazwisko 
 
Wydział Społeczno Przyrodniczy 
 
…………………………… 
Kierunek studiów 
 
…………………………… 
Numer albumu 
 

Pani  
Dr Beata Huczak-Dudzińska 

                                      Dziekan Wydziału Społeczno Przyrodniczego 
 
 
 

Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów 
w tłumaczeniu na język angielski 

 
 
 

Uprzejmie proszę o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na 

język angielski. 

 

……………………………. 
           podpis absolwenta 
 
 
 

Informacje potrzebne do przygotowania suplementu w języku angielskim : 
Tytuł pracy dyplomowej: 
1. w języku polskim 
……………………………………………………………………………………………………………

…………… 

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

…………… 

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

…………… 

……………………………………………………………………………………………………………
…………… 
1. w języku angielskim 
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……………………………………………………………………………………………………………

…………… 

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

…………… 

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

…………… 

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

……………………………. 
  data i podpis opiekuna pracy 

 
 
 
 
 
Wykaz przedmiotów nieobjętych planem studiów* 
 

Nazwa przedmiotu w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

………………………
…………….. 
   data, podpis i 
pieczęć Dziekana  

 
Wykaz osiągnięć nieujętych w katalogu osiągnięć: 

w języku polskim 

1.     

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

………... 

2.     

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

………... 

3.     …. …. 

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

... 
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4.     

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

………... 

w języku angielskim 

1.     

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

………... 

2.     

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

………... 

3.     …. …. 

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

... 

4.     
……………………………………………………………………………………………………………
………... 
 
 

………………………
…………….. 
   data, podpis i 
pieczęć Dziekana  

 
 
Potwierdzenie poprawności tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego 
 

………………………
…………….. 
        data, podpis i 
pieczęć   

 
 
 
 
 
 
* dotyczy absolwentów, którym zaliczono część studiów na podstawie wykazu ocen uzyskanych w 
innej uczelni, na innym wydziale, innym kierunku studiów KPSW lub zezwolono na wznowienie 
studiów na macierzystym kierunku studiów. 
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 WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ: 
Czcionka Times New Roman – rozmiar czcionki w nawiasach 

Kaszubsko Pomorska Szkoła Wyższa 
(16) 

 
nazwa kierunku 

(16) 
 

Imię i nazwisko autora pracy 
(14) 

Numer albumu 
(12)  

Tytuł pracy 
(24) – w jęz. polskim 

 
Tytuł pracy 

(16)– w jęz. angielskim 
 
Praca licencjacka,  
(14)  
na kierunku 
(14) – nazwa kierunku 

Praca wykonana pod kierunkiem 
Tytuł naukowy, imię nazwisko promotora 

Nazwa jednostki, w której promotor jest zatrudniony 
(12) 

 
Wejherowo, rok 

(12) 
 

 Wzór strony 2 (druga strona nie jest numerowana) 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  A U T O R A  P R A C Y 
 
 Świadom odpowiedzialności prawnej, oświadczam, że praca dyplomowa pt. 

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

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

została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z 

obowiązującymi przepisami.  

 Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Kaszubsko Pomorską Szkołę Wyższą pracy dla 

potrzeb działalności dydaktycznej i naukowej.  

 Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem  procedur 

związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni. 

 

 …………………………..    …………………………………….. 

       data            podpis autora  
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O Ś W I A D C Z E N I E  A U T O R A   
 

 Oświadczam, że drukowana wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną. 
 
 

 

 …………………………..    …………………………………….. 

       data            podpis autora  
 

OŚWIADCZENIE PROMOTORA PRACY 
 
Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że 
spełnia warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.  
 
Data ........................... Podpis promotora pracy ............................. 
 
 
 
 
 
 
 

 Wzór strony ostatniej  
Wyrażam zgodę na udostępnienie mojej pracy w czytelniach Biblioteki KPSW.  
................................................ 
(czytelny podpis autora) 
lub  
Wyrażam zgodę na udostępnienie mojej pracy w czytelniach Biblioteki KPSW po roku  
 
................      ................................................ 
                         (czytelny podpis autora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulamin wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2013/2014 r., 
 


