INSTRUKCJA PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH
OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PROFILAKTYKI I ZDROWIA
NIEPUBLICZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU STUDIA OD
roku 2007
Ogólne zasady druku pracy:
Papier biały wielkość A4 druk jednostronny
Ustawienie strony: margines górny, dolny i prawy szerokość 2,5cm, margines lewy 3,5 cm
Rodzaj czcionki Times New Roman lub Calibri
Wielkość czcionek: tytuły rozdziałów

18 punktów

tytuły podrozdziałów

16 punktów

tekst

12 punktów

tabele, ryciny, ilustracje

12 punktów lub mniej

Odstęp między wierszami

1,5

Kolejne numery stron

na dole każdej strony (środek)

Stroną pierwszą jest strona tytułowa
Opisy tabel na górze lub na dole tabeli z kolejnym numerem (do uzgodnienia z promotorem pracy)
Opisy ilustracji i wykresów lub na dole tabeli z kolejnym numerem (do uzgodnienia z promotorem pracy)
Każdy rozdział powinien zaczynać się od nowej strony
Objętość pracy dyplomowej 30-60 stron chyba że promotor zadecyduje inaczej
Układ pracy
Prace powinny składać się z następujących części:
1. Strona tytułowa
2. Strona druga –dedykacje (nie jest obowiązkowa)
3. Spis treści
4. Wstęp
5. Założenia i cel pracy
6. Materiał i metody
7. Wyniki lub studium przypadku
8. Dyskusja / podsumowanie
9. Wnioski
10. Streszczenie pracy
11. Piśmiennictwo
12. Aneks

Uwaga w pracach poglądowych, przeglądowych, problemowych, opisach przypadków nie obowiązują
części 6,7,9
Podział objętości pracy:
Wstęp, materiał i metoda powinny zajmować około 1/3 objętości pracy, wyniki 1/3 objętości pracy, a
pozostałą część omówienie, wnioski i piśmiennictwo.
W pracy poglądowej, przeglądowej po krótkim wstępie i właściwej treści pracy ( 2/3 objętości ) pozostałą
część pracy winno zajmować podsumowanie i piśmiennictwo. Wykorzystane w pracy materiały (zawartość
ryciny, tabele, wykresy, fotografie), o ile zostały zaczerpnięte z innego źródła niż własna praca, powinny
być opatrzone przytoczonym źródłem pochodzenia.
Ad 1. Strona tytułowa ( patrz załączony wzór)
Na górze strony:
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna ( czcionka 14)
we Wrocławiu
Wydział Profilaktyki i Zdrowia (czcionka 14)
Kierunek: ………………………………….
Na środku pracy:

imię i nazwisko autora pracy (czcionka 20)
Tytuł pracy (czcionka 22)
Praca dyplomowa (czcionka 18)

Poniżej po stronie prawej: promotor pracy-podać tytuł naukowy oraz imię i nazwisko ( czcionka 18 )
Tuż poniżej po tej stronie: zatwierdzone w dniu ......................
Podpis promotora (czcionka 12)
Na środku poniżej: Wrocław podać rok (czcionka 14)
Ad 2. Spis treści
Obejmuje tytuły rozdziałów i podrozdziałów pracy z podaniem stron.
Ad 3. Wstęp
Obejmuje wyjaśnienie problemów zawartych w tytule pracy w oparciu o dane z piśmiennictwa. W tej
części przedstawiamy dane, dlaczego chcemy wykonać pracę.
Ad 4. Cel pracy
W tej części przedstawiamy cel główny i cele szczegółowe pracy.
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Ad 5. Materiał i metody
W tej części przedstawiamy, co było naszym materiałem użytym do badań (np. grupa ludzi, pacjent
z oddziału, literatura, zbiory, dokumentacja medyczna, opinia Komisji Bioetyki – numer decyzji) oraz rodzaj
techniki przeprowadzonych badań (badania ankietowe, laboratoryjne, fizykalne, studium przypadku).
W przypadku prac dyplomowych badawczych, dotyczących dokumentacji pacjenta niezbędne jest
uzyskanie pisemnej opinii Komisji Bioetyki przy Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Ad 6. Wyniki
Wynikają ściśle z przeprowadzonych badań i ich opracowań.
Wyniki mogą być przedstawione w postaci tabel, wykresów, ilustracji. Zaleca się zastosowanie jednej
formy prezentacji wyników.
Opis przypadku (problemy pacjenta, podjęte działania, wyniki działań)
Ad 7. Dyskusja lub Omówienie
Ta część pracy dotyczy dyskusji na temat wyników pracy w oparciu o dane z piśmiennictwa
Ad 8. Wnioski
Wnioski muszą być opracowane na podstawie wyników z przeprowadzonych badań i odnosić się do
sformułowań zawartych w celu pracy.
Powinny one być uogólnione i ograniczać się do 5 punktów.
W pracy poglądowej czy problemowej zamiast wniosków może być podsumowanie.
Ad 9. Streszczenie pracy
Powinno obejmować na jednej stronie następujące dane: wstęp, cel pracy, materiał, metody, wyniki,
wnioski.
Słowa kluczowe (kilka słów istotnie charakteryzujących pracę).
W pracy poglądowej streszczenie powinno być skrótem problemu poruszanego w pracy.
Ad 10. Piśmiennictwo
Spis źródeł i publikacji, do których autor pracy odwołuje się w tekście pracy.
Pozycje piśmiennictwa należy ułożyć w kolejności cytowania i zaopatrzyć kolejnymi numerami lub według
cytowań. Numery cytowanych prac zaznaczać w tekście w nawiasie [1].
Minimalna ilość pozycji piśmiennictwa w pracy dyplomowej- 15.
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Opisy piśmiennictwa:
Czasopisma- należy podać nazwisko autora (autorów) i pierwsze litery imion, tytuł pracy, nazwa
czasopisma (wg. Index Medicus) rok, tom, numer strony początkowej i końcowej (cyfry arabskie)
Jeśli liczba autorów przekracza 3 podać trzech pierwszych i dopisać i wsp.
Przykłady:
1. Leszczyńska-Gorzelak B., Poniedziałek-Czajkowska E., Zych I. i wsp.:

Zastosowanie śródporodowej pulsoksymetrii w przewidywaniu stanu urodzeniowego noworodka. Gin Pol
2001,72,1183-1188.
2. Adamcowa M.: Troponins in children and neonates. Acta Paediatr 2003,92,1463-1467.

Książki
Należy podać nazwisko autora (autorów) inicjały imion, tytuł, wydawcę, miejsce i rok wydania
Przykład:
Kamiński B.: Anestezjologia. PZWL Warszawa 1981.
Powołując się na rozdział książki należy podać autora rozdziału, tytuł rozdziału, strony oraz autora książki,
tytuł książki, wydawcę, miejsce i rok wydania
Dokument elektroniczny
Podać autora, tytuł, dodać skrót (Dok. eletr.) oraz podać adres elektroniczny i datę wykorzystania
dokumentu.
Ad 11. Aneks
Aneks jako dodatek może zawierać na końcu pracy narzędzia badawcze, zbiory tabel, wykresów fotografii
i inne dane spisane i kolejno ponumerowane
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Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
Wydział Profilaktyki i Zdrowia

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a ,student/ka
.....................................................................................................................................(imię i nazwisko)
Oświadczam, że przedkładaną pracę dyplomową
pt.: ................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
napisałem/am samodzielnie z zachowaniem praw autorskich**.

Wrocław, dnia ..................................... Podpis.....................................................

** Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 2004 r. Nr 91, poz. 869)
OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. Nr 80, poz.
904)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U. z 2000 r. Nr 53, poz. 637
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WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ PRACY

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna
we Wrocławiu
Wydział Profilaktyki i Zdrowia
Kierunek:………………………..

Imię i nazwisko autora pracy

Tytuł pracy
Praca dyplomowa

Promotor pracy: tytuł naukowy; imię i nazwisko
Zatwierdzone w dniu………………………….
Podpis Promotora……………………………….

Wrocław, 2015r.
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