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(Times New Roman 18, rozstrzelone co 1,5 pt)

Wy dzia ł
H u ma n is ty c zn y
(Times New Roman 16, rozstrzelone co 1,5 pt)

Imię i nazwisko dyplomanta
(Times New Roman 20)

Nr albumu………………
(Times New Roman 14)

Tytuł pracy
(Times New Roman 22)

Praca licencjacka / magisterska
napisana pod kierunkiem
(Times New Roman 14)
Podać tytuły / stopnie naukowe, imię i nazwisko
promotora

Koszalin 201...
(Times New Roman 18)

Praca dyplomowa – wymogi edytorskie
1. Układ strukturalny pracy:

strona tytułowa,

spis treści,

wstęp,

rozdziały i podrozdziały,

zakończenie,

bibliografia,

aneks.
2. Marginesy:

górny, dolny, prawy – 2,5 cm,

lewy – 3,5 cm.
3. Czcionka:

Times New Roman 12 pkt (tekst, podpisy tabel, wykresów, rycin),

Times New Roman 14 pkt lub 16 pkt dla tytułów, rozdziałów,
podrozdziałów,

tekst wyrównany do prawego i lewego marginesu.
4. Odstępy między wierszami – 1,5 pkt.
5. Akapity: 1 – 2 cm.
6. Strony numerowane w dolnym prawym rogu.
7. Kartki zadrukowane po jednej stronie.
8. Tabele numerowane.
9. Rysunki, ryciny numerowane.
10. Przypisy w tekście umieszczone w dolnej części strony wg zasady:

pierwsza litera imienia, nazwisko,

tytuł pracy (kursywą),

wydawnictwo,

miejsce wydania i rok,

strona/strony,

czcionka: Times New Roman 10 pkt.
11. Bibliografia – alfabetyczna kolejność nazwisk autorów wg wzoru:

nazwisko autora, inicjał imienia,

jeśli to jest redakcja, to (red.),

tytuł pracy (ewentualnie nr kolejnego wydania, numer tomu),

tytuł artykułu w: tytuł czasopisma z którego pochodzi artykuł,

wydanie,

wydawnictwo,

miejsce wydania,

rok wydania,
np. Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydanie X, Wydawnictwo
Akademickie „Żak”, Warszawa 2000, s. 49-69
12. Objętość pracy dyplomowej:

przynajmniej 3 – 4 rozdziałów.
13. Całość pracy napisana – wydrukowana na normalnym papierze ogólnie
stosowanym w drukarkach.
14. Uwaga: Oświadczenie o samodzielności napisania pracy umieszczamy na końcu
każdej pracy.
Pracę dyplomową zatwierdzoną przez promotora składamy w dziekanacie
w trzech egzemplarzach oraz na płycie CD (opisana flamastrem wodoodpornym –
nazwisko i imię autora pracy, nazwisko i imię promotora, tytuł pracy, miesiąc
i rok napisania pracy):

2 egzemplarze w twardej oprawie koloru bordowego,

1 egzemplarz w miękkiej oprawie,


płyta w specjalnej kopercie przyklejona na ostatniej stronie egzemplarza w
miękkiej oprawie – zapisując w edytorze tekstu („zapisz jako”) pracę dyplomową
stosujemy tytuł pracy dyplomowej.
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