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STANDARD PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ 

 

 

Kierunek Fizjoterapia 

studia jednolite magisterskie 

 
NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU 

AKADEMIA MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH NAUK STOSOWANYCH 

 

1. Przez pracę dyplomową rozumie się pracę dyplomową magisterską, zwaną dalej pracą 

magisterską, a przez egzamin dyplomowy rozumie się obronę pracy dyplomowej 

magisterskiej, zwaną dalej obroną pracy magisterskiej.  

2. Magisterska praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego 

zagadnienia naukowego, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związanym z 

danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem oraz potwierdzającym umiejętności 

samodzielnego analizowania i wnioskowania.  

3. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem wybranego promotora.  

4.  Praca dyplomowa musi być poddana przez promotora analizie w Jednolitym Systemie 

Antyplagiatowym (JSA), a raport z badania musi być złożony wraz z pracą w dziekanacie.  

5. Tematy prac dyplomowych realizowane na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Akademii 

Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych dotyczą zagadnień związanych z 

prowadzonym kierunkiem studiów.  

6. Tematy prac dyplomowych podaje promotor lub zgłasza student do akceptacji 

promotora w oparciu o swoje środowisko pracy.  

7. Praca magisterska jest pracą badawczą.  

8. Pisząc pracę dyplomową muszą być zachowane przepisy dotyczące praw autorskich. 

Materiały źródłowe wykorzystane w pracy powinny być opisane miejscem ich pochodzenia. 

Dotyczy to zarówno treści słownych, jak i rycin, fotografii, wykresów, schematów i innych. 

Nie można przepisywać fragmentów tekstu z wszelkich źródeł. Materiał tekstowy powinien 

być przedstawiony przez piszącego własnymi słowami.  

9. Praca winna być pisana: 

-  na białym papierze w formacie A4, jednostronnie, 

-  marginesy: górny 2,5cm; dolny 2,5cm; prawy 2,5cm; lewy 4 cm na oprawę, 

-  pojedyncza kolumna tekstu na stronie, 



 2 

-  stosowana konsekwentnie w całej pracy czcionka podstawowa „Times New Roman” o 

wielkości 12, 

-  tytuł rozdziału pisany jest czcionką o wielkości 14, 

-  interlinia: 1,5 wiersza, 

-  akapity: 3-5 znaków, 

-  opis tabel pisany od lewej strony, w nagłówku z numeracją cyframi arabskimi, 

-  opis wykresów, zdjęć, schematów umieszczamy poniżej stosując cyfry arabskie i skrót – 

Ryc. 1., z przypisem – wg nazwisko autora lub autorów oraz nr pozycji piśmiennictwa,  

-  spis cytowanego piśmiennictwa może być w układzie alfabetycznym lub według kolejności 

cytowań w indeksie dolnym na odpowiedniej stronie. Każda pozycja piśmiennictwa winna 

zawierać nazwiska do dwóch autorów. Po każdym nazwisku pierwsza litera imienia, kropka, 

przecinek. Jeżeli jest więcej autorów podajemy pierwsze nazwisko autora, pierwszą literę 

imienia lub imion i dodajemy skrót wsp. Następnie dwukropek, spacja tytuł artykułu. Nazwa 

czasopisma, kropka, rok, przecinek, tom, przecinek, zeszyt, jeśli jest dwukropek, spacja 

pierwsza strona artykułu myślnik, ostatnia strona, kropka.  

-  numerowanie stron cyframi arabskimi na dole strony w prawym rogu. 

10. Objętość prac magisterskich nie powinna być mniejsza niż 70 stron.  

11. Praca powinna zawierać następujące pozycje:  

-  stronę tytułową o ustalonym, wskazanym układzie treści (wzór w załączniku nr 1),  

-  dopuszcza się umieszczenie podziękowań, wykaz zastosowanych skrótów oraz do 4 słów 

kluczowych, 

-  spis treści cyframi arabskimi w układzie wielorzędowym,  

-  rozdziały: wstęp, założenia i cel pracy, materiał i metody badań, wyniki badań w pracach 

badawczych, omówienie wyników lub dyskusja, wnioski, streszczenie na jedną stronę w 

języku polskim i angielskim, piśmiennictwo, spis tabel i rycin, aneks.  

12. Numerowanie stron (numery liczbami arabskimi, na dole strony przy prawym 

marginesie) należy rozpocząć od strony zawierającej spis treści i zakończyć na ostatniej 

stronie ostatniego spisu (bez załączników).  

13. Tytuły w układzie wielorzędowy. 

14. Opiekunami prac dyplomowych studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu są nauczyciele 

akademiccy zgodnie z Regulaminem studiów AMiSNS.  

15. Dziekan wyznacza recenzenta pracy dyplomowej, ustala skład komisji i termin 

egzaminu dyplomowego. 


