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I. Przepisy ogólne 
 

1. Regulamin Procesu Dyplomowania, zwany dalej „Regulaminem”, określa wymogi 

formalne wykazane w podstawie prawnej dotyczące prac dyplomowych 

realizowanych w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Regulamin 

określa także wymogi edytorskie.  

 

2. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich kierunków studiów i form studiów 

wyższych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia 

w Warszawie. 

II. Wymogi formalne 
 

1. Wymogi formalne dotyczące realizacji prac dyplomowych określa § 32 

Regulaminu Studiów WSIiZ (uchwalony przez Senat Wyższej Szkoły Inżynierii  

i Zdrowia w Warszawie na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2016 r.). 

 

2. Przez pracę inżynierską, zwaną dyplomową, rozumie się pracę pisemną, 

przygotowaną samodzielnie przez studenta pod kierunkiem promotora 

prowadzącego seminarium, podlegającą obronie.  

 

3. Praca dyplomowa może zostać przygotowana w języku kongresowym  

tj. angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim. Zgodę  

na przygotowanie pracy dyplomowej w obcym języku musi wydać dziekan 

wydziału w porozumieniu z opiekunem pracy. 

 

4. Promotorem może być doktor, doktor habilitowany lub profesor. Opiekunem pracy 

dyplomowej może być również wykładowca akademicki z tytułem zawodowym 

magistra posiadający doświadczenie zawodowe (praktyczne) związane  

z tematyką prowadzonego seminarium, w tym problematyki pracy dyplomowej. 

Dopuszcza się również opiekę pracy dyplomowej przez specjalistę spoza Uczelni.  

 

5. Zgodę na powołanie specjalisty spoza uczelni wydaje dziekan wydziału,  

po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. Jakości Procesu Dyplomowania. 

 

6. Praca dyplomowa może być pracą zbiorową, opracowaną przez zespół 

studentów. 
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7. W danym roku akademickim każdy promotor może podjąć się opieki maksymalnie 

nad 20 pracami. 

 

8. Wyjątek stanowią opiekunowie prac licencjackich na Wydziale Nauk o Zdrowiu. 

W tym przypadku opiekun może zdecydować się na objęcie opieką większej 

ilości prac po uprzednim wydaniu zgody przez dziekana wydziału. 

III. Tematyka prac dyplomowych 
 

1. Temat pracy dyplomowej ustalony przez opiekuna pracy dyplomowej,  

w porozumieniu ze studentem,  musi być zgodny z kierunkiem studiów/ ścieżką 

kształcenia i odpowiadać zakresowi tematycznemu seminarium. 

 

2. Zakres tematyczny prac dyplomowych jest ustalany przez promotorów  

w porozumieniu ze studentami i podawany do wiadomości studentów: 

 do dnia 15 października każdego roku akademickiego, w którym 

odbywają się seminaria dyplomowe.  

 

3. Temat pracy dyplomowej powinien zostać zatwierdzony przez promotora  

i dziekana wydziału: 

 do dnia 15 grudnia, w każdym roku akademickim, w którym odbywają się 

seminaria dyplomowe. 

 

4. Formuła merytoryczna zgłoszonego tematu nie może być tożsama z wybranym 

wcześniej, przez innego seminarzystę, tematem pracy.  

 

5. Zmiana tematu pracy dyplomowej może zostać dokonana wyłącznie na 

podstawie podania złożonego przez dyplomanta do dziekana wydziału. 

 

5.1. Podanie powinno zawierać: 

 powód zmiany dotychczasowego tematu pracy dyplomowej, 

 propozycję nowego tematu pracy dyplomowej, zatwierdzoną przez 

promotora. 

 

5.2. Zmiana tematu pracy dyplomowej, w okresie ostatnich 3 miesięcy 

poprzedzających planowe ukończenie studiów stanowi podstawę do przedłużenia 

terminu składania pracy dyplomowej na zasadach ustalonych przez dziekana 

wydziału.  
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IV. Wybór promotora i problematyki 
 

1. Imienną listę promotorów w danym roku akademickim ustalają dziekani 
wydziałów, na wniosek rektora. Lista jest udostępniana studentom za 

pośrednictwem dziekanatu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
Uczelni – wsiiz.pl w zakładce proces dyplomowania: do dnia 15 października.  

 

2. Student dokonuje wyboru promotora w terminie 14 dni od udostępnienia 

imiennych list: do dnia 30 października.  

 

3. Student dokonuje zapisu na seminarium osobiście w dziekanacie, zgodnie  

z ustalonymi limitami. Rejestracja studenta jest jednocześnie deklaracją 

uczestnictwa w zajęciach seminaryjnych.   

 
4. Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania 

pracy dyplomowej, pomoc w wyborze literatury przedmiotu, określeniu celów  

i zakresu pracy, konstruowaniu własnej koncepcji badawczej, analizie wyników 

badań, opracowywaniu wniosków badań. 

 

5. Zmiana promotora może zostać dokonana wyłącznie na podstawie podania 

złożonego przez dyplomanta do dziekana wydziału. 

 

5.1. Wniosek studenta musi zawierać: 

 opinię o postępach studenta u dotychczasowego promotora, 

 powód zmiany promotora, 

 propozycję nowego promotora, wraz z pisemną zgodą nowego opiekuna 

pracy dyplomowej na objęcie wskazanej pracy dyplomowej. 

 

5.2. Zmiana promotora, w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem ukończenia 

studiów stanowi podstawę do przedłużenia terminu składania pracy dyplomowej 

na zasadach ustalonych przez dziekana wydziału.  

 

6. Komisja ds. Jakości Procesu Dyplomowania publikuje do dnia 30 listopada 

każdego roku akademickiego wykaz pytań egzaminacyjnych, bądź zakres 

problemowy dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w danym roku 

akademickim. 
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V. Charakterystyka prac dyplomowych 

 

1. Prace dyplomowe (inżynierskie) realizowane w WSIiZ mogą mieć charakter: 

 projektowy – odnośnie proponowania nowych rozwiązań praktycznych, 

 projekcyjny – projekcja rozwiązywania problemów, proponowanie nowych 

metod, modyfikacja dotychczas stosowanych metod, 

 eksperymentalny – prezentujący wyniki samodzielnie wykonanego zadania 

badawczego, nad którym bezpośrednią opiekę sprawuje promotor; autor 

pracy eksperymentalnej ma obowiązek dokonać analizy i interpretacji 

otrzymanych wyników w kontekście aktualnej literatury, 

 opisowy – studium o charakterze teoretycznym, 

 badawczy – wykrywający nowe zależności, nowe aspekty zjawisk, 

 systematyzujący – przedstawiający nowe poglądy z danej dziedziny. 

 

2. W przypadku pracy dyplomowej, gdzie wymagany jest udział probantów lub 

osób ankietowanych, ilość osób w badanej grupie docelowej jest ustalana 

bezpośrednio z promotorem w porozumieniu ze studentem. 

 

3. W pracy dyplomowej konieczna jest dbałość o: 

 rzetelność zamieszczonych danych, 

 przejrzystość wykonanych obliczeń, 

 zdefiniowanie pojęć, 

 właściwe wykorzystanie źródeł literaturowych, 

 poprawność językową i stylistyczną tekstu. 

 

4. Wkład własny autora pracy powinien polegać na: 

 umiejętnym stosowaniu odpowiednich metod badawczych dostosowanych 

do charakteru i tematyki pracy, 

 właściwym doborze naukowej literatury dotyczącej przedmiotu badań oraz 

innych źródeł w zakresie opisywanego problemu, 

 umiejętności logicznej argumentacji i prawidłowego formułowania 

wniosków. 

VI. Wymogi edytorskie pracy dyplomowej 
(Załącznik nr 1b) 

 

1. Praca dyplomowa powinna zawierać wymienione poniżej wg kolejności strony: 

 strona 1 – strona tytułowa (załącznik nr 2b), 
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 strona 2 (tył strony tytułowej) – tylko w przypadku pracy przygotowywanej 

zespołowo zawiera spis autorów z wyszczególnieniem numerów 

rozdziałów pracy (również załącznik nr 2), 

 strona 3 – spis treści (załącznik nr 3b) [Numeracja stron rozpoczyna się od 

strony 3. Na stronie 1 i 2 numeracja stron powinna pozostać 

niewidoczna.], 

 wstęp (zawierający np.: problem badawczy, cel pracy, bazę źródłową, 

charakterystykę metod, układ wewnętrzny pracy) – rozpoczęty od nowej 

strony, 

 rozdziały – każdy rozpoczęty od nowej strony oprócz podrozdziałów  

w przypadku, których powinna zostać zachowana ciągłość, 

 zakończenie (zawierające wnioski wynikające z badań oraz ewentualną 

perspektywę) – rozpoczęte od nowej strony, 

 bibliografia – rozpoczęta od nowej strony, 

 wykaz fotografii, rysunków, tabel, wykresów – poszczególne wykazy 

rozpoczęte od nowych stron, 

 streszczenie w języku polskim i w języku angielskim  (załącznik nr 4b) – 

rozpoczęte od nowej strony, 

 ewentualnie aneksy (oryginalne dokumenty) – rozpoczęte od nowej strony, 

 przedostatnia strona – oświadczenie promotora i autora pracy  

(załącznik nr 5b), 

 strona ostatnia – wyrażenie zgody na udostępnienie pracy w bibliotece 

(załącznik nr 6b). 

 

2. Praca dyplomowa pod względem edytorskim powinna spełniać następujące 

warunki: 

  

a) mieć formę wydruku komputerowego,  

b) być oprawiona w 2 egzemplarzach, 

c) być pisana czcionką Times New Roman – rozmiar 12 pkt. (z wyjątkiem 

strony 1 – strony tytułowej,  dla której rozmiar czcionki dla poszczególnych  
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elementów został podany w załączniku nr 2b, w  nawiasach), tekst z obu 

stron wyjustowany z odstępami między wierszami 1,5 wiersza,  

d) margines lewy – 3,5 cm wraz z oprawą, prawy 2 cm, górny i dolny 2,5 

cm 

e) mieć przypisy na dole strony, czcionka Times New Roman –  

rozmiar 10 pkt., odstęp między wierszami – pojedynczy, 

f) mieć numeracją stron ciągłą w ramach całej pracy, bez numeru na 

pierwszej stronie (numery stron na dole strony, pośrodku). 

 

3. Poprawność przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej nie może być 

oceniana przez pryzmat liczby stron. Dbając o rzetelność prac dyplomowych 

przygotowywanych przez studentów WSIiZ zakłada się orientacyjny zakres stron 

dla poszczególnych prac dyplomowych.  

 

4. W zgodzie z powyższymi założeniami przyjmuje się orientacyjną liczbę stron 

maszynopisu dla pracy inżynierskiej: 40-50, w przypadku pracy pisanej przez 2 

dyplomantów — 100 stron. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość 

zwiększenia objętości pracy dyplomowej. Pisemne uzasadnienie jest składane do 

dziekana wydziału.  

 

5. Nieuzasadnione i nadmierne rozbudowanie pracy zwyczajowo stanowi podstawę 

negatywnej oceny pracy dyplomowej przez recenzenta i/lub promotora.   

VII. Ocena pracy dyplomowej 
 

1. Przygotowana przez studenta praca dyplomowa podlega niezależnej ocenie 

promotora i recenzenta. 

 

2. Recenzentami prac dyplomowych są nauczyciele akademiccy posiadający tytuł 

doktora, doktora habilitowanego i profesora, a także specjaliści spoza uczelni po 

zatwierdzeniu przez Komisję ds. Jakości Procesu Dyplomowania.  

 

3. Wykonanie recenzji prac dyplomowych licencjackich zleca dziekan wydziału. 

 

4. W przypadku gdy jedna z ocen jest niedostateczna, dziekan wyznacza 

dodatkowego recenzenta. 
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5. Ocenę pracy ustala się jako średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez 

promotora i recenzenta, według skali określonej w § 21 ust. 5 Regulaminu Studiów 

WSIiZ.  

 

6. Praca wzbudzająca wątpliwości, co do jej samodzielnego przygotowania  

i możliwego popełnienia plagiatu, nie może zostać oceniona pozytywnie.  

 

7. Pozytywna ocena może dotyczyć tylko i wyłącznie prac charakteryzujących się: 

precyzyjnym językiem, znajomością specjalistycznej terminologii, logiczną 

budową, wykorzystaniem literatury przedmiotu oraz umiejętnym dobraniem 

narzędzi badawczych.  

VIII. Proces składania prac dyplomowych 
 

1. Złożenie pracy dyplomowej następuje w terminach określonych przez dziekana 

wydziału: 

 w I terminie – dwa tygodnie po zakończeniu podstawowej sesji 

egzaminacyjnej, 

 w II terminie – dwa tygodnie po zakończeniu poprawkowej sesji 

egzaminacyjnej. 

 

2. Zdanie egzaminu dyplomowego powinno nastąpić do końca ostatniego semestru 

danej formy studiów, tzn. do końca marca dla studiów kończących się w semestrze 

zimowym i do końca września dla studiów kończących się w semestrze letnim.  

 

3. Zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów przedmiotów  

i studenckich praktyk zawodowych jest podstawowym warunkiem do złożenia 

pracy dyplomowej. 

 

4. Student przed złożeniem pracy musi uzyskać pozytywną ocenę pracy dyplomowej 

przez promotora, potwierdzoną pisemnym oświadczeniem na wszystkich dwóch 

egzemplarzach pracy. 

 

5. Studenci składają prace dyplomowe bezpośrednio w dziale nauki wraz  

z następującymi dokumentami: 

 2 egzemplarze pracy: jeden egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowanej 

jednostronnie (w twardej oprawie o stonowanych kolorach: zieleń, granat, bordo; 

z nadrukiem: PRACA DYPLOMOWA) oraz jeden egzemplarz pracy dyplomowej – 

archiwalny, wydrukowany dwustronnie (w miękkiej oprawie, zszyty/zgrzany). 
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Wszystkie egzemplarze powinny zawierać stronę tytułową przygotowaną według 

wzoru (Załącznik nr 2b); 

 praca w wersji elektronicznej na CD w formacie PDF i RTF, na kopercie należy 

dodać oświadczenie: „Zawartość płyty zgodna z wersją drukowaną” wraz  

z podpisem studenta (Załącznik nr 7b);  

 karta obiegowa poświadczająca uregulowanie zobowiązań wobec działów 

uczelni: dziekanat, biblioteka, dział praktyk, dział płatności (Załącznik nr 8b); 

 4 kolorowe fotografie (w stroju oficjalnym) do dyplomu o wymiarach 45 mm x 65 

mm (opisane w kopercie); 5 kolorowych fotografii w przypadku zamawiania 

odpisu w języku angielskim; 

 zaświadczenie o odbyciu praktyk zawodowych (jeśli wcześniej nie zostało 

dostarczone); 

 dowód uregulowania opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów (60 PLN),  

w przypadku zamawiania odpisu w języku angielskim dodatkowo (40 PLN) 

dokonanych na konto uczelni; 

 dodatkowe informacje do Suplementu do dyplomu wraz z poświadczoną 

dokumentacją. Informacje zawarte w tym dokumencie są podstawą  ich 

wyszczególnienia na Suplemencie do dyplomu (Załącznik nr 9b).  

 

6. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych załączników upoważnia pracownika 

działu nauki do odmowy przyjęcia pracy dyplomowej. 

 

7. Wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim 

można złożyć najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia złożenia egzaminu 

dyplomowego (Załącznik nr 10b). 

 

8. Student w uzasadnionych przypadkach: długotrwałej choroby potwierdzonej 

dokumentacją medyczną; niemożności wykonania pracy dyplomowej w terminie 

określonym w Rozdziale VIII, pkt. 1 niniejszego regulaminu (potwierdzonej 

zaświadczeniem) z przyczyn niezależnych od studenta, może złożyć podanie  

do dziekana wydziału o przedłużenie okresu trwania studiów (nie dłużej niż o trzy 

miesiące od terminów określonych w Rozdziale VIII, pkt. 1), co jest równoznaczne  

z przedłużeniem okresu składania pracy dyplomowej. Wniosek wymaga zgody 

pisemnej dziekana i opinii promotora o stopniu zaawansowania pracy (minimum 

75%).  

 

9. Student ostatniego semestru studiów, który nie zaliczył tego semestru z powodu 

niezłożenia przyjętej przez promotora pracy dyplomowej oraz nie posiada 

wszystkich pozytywnych zaliczeń i egzaminów wyczerpujących planem studiów  
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i programem kształcenia zostaje, na wniosek studenta, skierowany na 

powtarzanie ostatniego semestru studiów, jednocześnie wykonując pracę 

dyplomową i uzupełniając brakujące przedmioty. 

 

10. Harmonogram egzaminów dyplomowych zostaje podany do wiadomości 

studentów za pośrednictwem dziekanatu i udostępniany na tablicy ogłoszeń oraz 

na stronie internetowej Uczelni – wsiiz.pl w zakładce: proces dyplomowania,  

co najmniej 7 dni przed właściwym terminem obrony. 

IX. Egzamin dyplomowy 
 

1. Egzamin dyplomowy składany jest przed Komisją Egzaminacyjną, w skład której 

wchodzą: przewodniczący, promotor, recenzent lub inny nauczyciel akademicki. 

Dziekan danego wydziału może powołać do Komisji Egzaminacyjnej specjalistów 

z danej dziedziny naukowej. 

 

2. Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej może być: rektor, dziekan wydziału lub 

wyznaczony nauczyciel akademicki przez dziekana wydziału, z co najmniej 

stopniem naukowym doktora habilitowanego. 

 

3. Egzamin dyplomowy obejmuje: 

a) ustną prezentację pracy dyplomowej, 

b) ustną odpowiedź na 3 pytania egzaminacyjne losowane  

z przygotowanego zestawu. 

3.1. Dopuszcza się możliwość zadawania pytań dodatkowych pozwalających ocenić 

poziom wiedzy dyplomanta z zakresu problematyki pracy dyplomowej, zadane 

przez: 

a) promotora, 

b) recenzenta. 

 

4. Z egzaminu dyplomowego Komisja Egzaminacyjna wystawia ocenę wg skali 

określonej w § 21 ust. 5 Regulaminu Studiów WSIiZ. 

 

5. Po egzaminie dyplomowym Komisja Egzaminacyjna ustala ostateczny wynik 

studiów, który jest tożsamy z oceną na dyplomie. Ocena na dyplomie jest sumą 

trzech składników: 
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a) 0,6 średniej z ocen przedmiotów określonej zgodnie z § 21 ust. 10 
Regulaminu Studiów, 

b) 0,2 pozytywnej oceny z pracy dyplomowej, 

c) 0,2 pozytywnej ocen z egzaminu dyplomowego. 

 

6. Na dyplomie wpisuję się ocenę słowną wg skali: 

do 3,25              –  dostateczny 

3,26 – 3,70        –  dostateczny plus 

3,71 – 4,10         –  dobry 

4,11 – 4,50        –  dobry plus 

4,51 i więcej       –  bardzo dobry 

7. W uzasadnionych przypadkach Komisja Egzaminacyjna może podwyższyć ocenę 

obliczoną w ust 5. o pół stopnia, jeżeli student uzyskał średnią ocen z toku studiów, 

co najmniej 4,0, bardzo dobrą ocenę pracy dyplomowej i bardzo dobrą ocenę  

z egzaminu dyplomowego. 

 

8. Ostateczny wynik studiów podaje Przewodniczący Komisji po podpisaniu przez 

Komisję protokołu egzaminacyjnego. 

X. Drugi termin złożenia egzaminu dyplomowego 
 

1. W przypadku, gdy ocena z egzaminu dyplomowej jest niedostateczna dziekan 

wydziału, na wniosek studenta, wyznacza drugi, ostateczny termin egzaminu. 

 

2. Drugi termin złożenia egzaminu dyplomowego musi odbyć się nie później, niż trzy 

miesiące od daty terminu podstawowego. 

 

3. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie, dziekan 

wydziału na wniosek studenta może zezwolić na powtarzanie ostatniego roku 

studiów, bądź skreślić z listy studentów. 

XI. Udostępnianie prac dyplomowych 

1. Prace dyplomowe studentów WSIiZ gromadzi, przechowuje i udostępnia Biblioteka 

WSIiZ na specjalnych warunkach z zastrzeżeniem, iż udostępniane są tylko prace 

których autorzy wyrazili zgodę na ich udostępnianie (Załącznik nr 6b). 
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2. Warunki udostępniania prac dyplomowych określone zostały w Regulaminie 

udostępniania prac dyplomowych Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia  
w Warszawie.  

XII. Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin procesu dyplomowania wchodzi w życiem z początkiem roku 

akademickiego 2018/2019. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy 

Regulaminu studiów uchwalonego przez Senat Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia 

w Warszawie na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2016 r.  

 

3. Traci moc dotychczasowy Regulamin seminariów i organizacji egzaminów 

dyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.  

 

 

 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu procesu 
dyplomowania Wyższej Szkoły Inżynierii 

i Zdrowia w Warszawie 
 

 

  

WYŻSZA SZKOŁA  INŻYNIERII  

I ZDROWIA 

prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Florian 

Wierzbicki 

REKTOR 

 

 

 

Z 
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Załącznik nr 1b WYMOGI I ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH 

(INŻYNIERSKICH) NA WYDZIALE INŻYNIERII; 

Załącznik nr 2b Wzór strony tytułowej;  

Załącznik nr 3b Wzór spisu treści; 

Załącznik nr 4b Wzór streszczenia; 

Załącznik nr 5b Wzór przedostatniej strony; 

Załącznik nr 6b Wzór ostatniej strony; 

Załącznik nr 7b Wzór opisu koperty i płyty cd; 

Załącznik nr 8b Karta obiegowa; 

Załącznik nr 9b Dodatkowe informacje do suplementu; 

Załącznik nr 10b Wniosek o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku angielskim. 
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Załącznik Nr 2b 

– wzór strony 1 – Czcionka Times New Roman – rozmiar czcionki w nawiasach  

   

      
  

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (16) 

w Warszawie (16) 

 
Wydział ………………………. (14) 

 

 

 

Imię i nazwisko autora pracy (14) 
Numer albumu* (12) 

 

 

 

Tytuł pracy (24) – w języku polskim 
Tytuł pracy (16) – w języku angielskim 

 

Praca licencjacka**/inżynierska**/magisterska** (14) 

na kierunku (14) – ......................................... 
 

 

 

 

 

Praca wykonana pod kierunkiem (12) 

Tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora*** (12) 

 

 

 

 

Warszawa, 20XX (12) 

 

 
* proszę napisać: Numer albumu xxxx (w miejsce xxxx proszę wpisać swój numer albumu) 

** należy wpisać tytuł zawodowy, którego podstawą nadania jest niniejsza praca 

*** proszę odmienić imię i nazwisko promotora 
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– wzór strony 2 – zadrukowana wyłącznie w przypadku pracy dyplomowej przygotowywanej 

zespołowo, w pozostałych przypadkach pozostaje wolna – Czcionka Times New Roman – 

rozmiar czcionki w nawiasach 

 

 

Praca przygotowana zespołowo przez: (12) 

 

1. Imię i nazwisko autora pracy (14) 
Numer albumu (12) 

który jest autorem: (należy wyszczególnić numery rozdziałów pracy wraz z numerami 

stron zgodnymi  ze spisem treści)  

 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

 

 

2. Imię i nazwisko autora pracy (14) 
Numer albumu (12) 

który jest autorem: (należy wyszczególnić numery rozdziałów pracy wraz z numerami 

stron zgodnymi  ze spisem treści)  

 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

 

3. Imię i nazwisko autora pracy (14) 
Numer albumu (12) 

który jest autorem: (należy wyszczególnić numery rozdziałów pracy wraz z numerami 

stron zgodnymi  ze spisem treści)  

 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 
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Załącznik nr 3b 

Spis treści 

Wstęp ................................................................................................................................ 5 

Rozdział 1 ......................................................................................................................... 6  

Proszę wstawić nazwę rozdziału .................................................................................... 6 

1.1. Nazwa podrozdziału ................................................................................................... 7 

1.2. Nazwa podrozdziału ................................................................................................... 8 

1.3. Nazwa podrozdziału ................................................................................................... 9 

1.3.1. Nazwa podrozdziału .................................................................................... 9 

1.3.2. Nazwa podrozdziału .................................................................................. 10 

1.4. Nazwa podrozdziału ................................................................................................. 15 

Rozdział 2 ....................................................................................................................... 17 

Proszę wpisać nazwę rozdziału .................................................................................... 17 

2.1. Nazwa podrozdziału ................................................................................................. 17 

2.2. Nazwa podrozdziału ................................................................................................. 19 

2.3. Nazwa podrozdziału ................................................................................................. 22 

2.4. Nazwa podrozdziału ................................................................................................. 25 

            2.4.1. Nazwa podrozdziału .................................................................................. 27 

2.4.2. Nazwa podrozdziału .................................................................................. 29 

2.4.3. Nazwa podrozdziału .................................................................................. 32 

Rozdział 3 ....................................................................................................................... 37 

Proszę wstawić nazwę rozdziału .................................................................................. 37 

3.1. Nazwa podrozdziału ................................................................................................. 38 

3.2. Nazwa podrozdziału ................................................................................................. 40 

3.3. Nazwa podrozdziału ................................................................................................. 43 

Zakończenie ................................................................................................................... 45 

Bibliografia .................................................................................................................... 46 

Wykaz fotografii ............................................................................................................ 47 

Wykaz rysunków ........................................................................................................... 48 

Wykaz tabel ................................................................................................................... 49 

Wykaz wykresów ........................................................................................................... 50 

Streszczenie .................................................................................................................... 53 

Aneks .............................................................................................................................. 55 
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Załącznik nr 4b 

– wzór streszczenia – Czcionka Times New Roman – rozmiar czcionki w nawiasach  

 

Streszczenie (12 bold)  

 

Tytuł pracy (12 bold) 

 

Streszczenie pracy – do 1000 znaków (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowa kluczowe – do 6 (12) 

 

 

 

 

w języku angielskim: 

Summary (12 bold)  

 

Title (12 bold) 

 

Summary – 1000 words max (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords – 6 max (12) 

 

 

 

        (Translated by myself) 
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Załącznik Nr 5b 

– wzór strony przedostatniej – Czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki – 12 

 

 

 

 

Oświadczenie promotora pracy 

 

Oświadczam, że niniejsza praca*/wskazane przez autora rozdziały pracy dyplomowej 

przygotowanej zespołowo* została*/zostały* przygotowana*/przygotowane* pod moim 

kierunkiem i stwierdzam, że spełnia*/spełniają* warunki do przedstawienia tej pracy w 

postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego. 

 

 

Data ....................................  Podpis promotora pracy ................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie autora pracy 

 

Świadom odpowiedzialności prawnej, w tym odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia, oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa*/wskazane przeze 

mnie rozdziały pracy dyplomowej przygotowanej zespołowo*została*/zostały* 

napisana*/napisane* przeze mnie samodzielnie i nie zawiera*/nie zawierają* żadnego istotnego 

fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego. Równocześnie 

oświadczam, że praca ta nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83 z późn. 

zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. 

 

Oświadczam, że praca nie zawiera informacji i danych uzyskanych w sposób nielegalny i nie 

była wcześniej przedmiotem innych procedur urzędowych związanych z uzyskaniem 

dyplomu lub tytułu zawodowego uczelni wyższej. 

 

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

 

 

 

 

Data .....................................   Podpis autora pracy ............................................. 

 

 

 

 
* Należy wybrać adekwatne określenia, a pozostałe usunąć. 
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Załącznik Nr 6b 

– wzór strony ostatniej – Czcionka Times New Roman – rozmiar czcionki – 12  

   

 

 

 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na udostępnienie mojej pracy w Bibliotece WSIiZ 

w Warszawie. 

 

 

 

 

       ................................................................. 

                 (czytelny podpis autora pracy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 

Wydział .................................................. 

Kierunek ............................................... 

Specjalność ............................................ 

 

„Zawartość płyty zgodna z wersją drukowaną” 

                                  ........................................... 
                                    (czytelny podpis studenta) 

 

Tytuł pracy dyplomowej w jęz. polskim 

Nazwisko i imię autora 

Nr albumu 

 

 

 

Miejscowość i rok 
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      Załącznik nr 8b 

 

 
 
 
 
 

KARTA OBIEGOWA 
 
 

imię i nazwisko 
 

kierunek studiów 
 

semestr studiów* I II III IV V VI 

tryb studiów* stacjonarne niestacjonarne 

numer albumu 
 

adres do korespondencji 
ul. 

 

aktualny numer telefonu 
komórkowego 

 

adres e-mail 
 

 
 
 
 

Kwituję odbiór następujących dokumentów: 

1. świadectwo dojrzałości wydane przez ……………………………………………. 

2. inne …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

…………………………………  

             Data i podpis absolwenta 
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CZĘŚĆ A do karty obiegowej 
 
 
Stwierdza się, że w/w uregulował/-a swoje zobowiązania wobec: 
 

 UWAGI DATA PIECZĘĆ i PODPIS 

I etap 
DZIEKANAT 

(III piętro) 

 
1. Liczba powtarzanych 
przedmiotów: …………… 
 
2. Liczba powtarzanych 
przedmiotów 
specjalistycznych: 
…………… 
 
3. Liczba realizowanych 
przedmiotów w ramach 
różnic programowych: 
…………………………. 
 
4. Okres trwania urlopu: 
………………… sem. 
 
5. Przedłużenie terminu 
pracy dyplomowej o trzy 
miesiące: TAK/ NIE* 
 
6. Powtarzanie 
seminarium 
dyplomowego: TAK/ NIE* 
 

  

II etap 
BIBLIOTEKA 

(parter,  
pokój nr 0.12) 

 
1. Zaległości za 
przetrzymanie książek: 
 
…………………………… 
 

  

III etap 
DZIAŁ 

PRAKTYK  
 (parter,  

hol główny) 

   

IV etap 
DZIAŁ 

PŁATNOŚCI  
 (parter,  

hol główny) 

   

 
 
*właściwe zakreślić 
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Załącznik nr 9b 

WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA 
W WARSZAWIE 

 

Warszawa, dnia ...................................... 

      ........................................................... 

imię i nazwisko 

........................................................... 

nr albumu 

.......................................................... 

kierunek 

.......................................................... 

specjalność 

.......................................................... 

forma studiów 

DODATKOWE INFORMACJE DO SUPLEMENTU DO DYPLOMU 

 

OTRZYMANE NAGRODY/WYRÓŻNIENIA POŚWIADCZENIE 

 

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

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

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

Na podstawie załączonego 
dokumentu potwierdzam 

przedstawione informacje. 

 

……………………………… 

(podpis pracownika dziekanatu) 

UDZIAŁ W KOŁACH NAUKOWYCH POŚWIADCZENIE 

 

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

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

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

Potwierdzam przedstawione 
informacje. 

 

………………………………… 

(podpis kierownika Koła) 

UDZIAŁ W SAMORZĄDZIE STUDENTÓW  POŚWIADCZENIE 

 

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

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

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

Potwierdzam przedstawione 
informacje. 

 

………………………………… 

(podpis Przewodniczącego Samorządu) 

INNE - ................................................................................................................................................................................................................. POŚWIADCZENIE 

 

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

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

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

Potwierdzam przedstawione 
informacje. 

 

………………………………… 

(podpis) 

 

W przypadku wnioskowania o odpis dyplomu w języku angielskim dyplomant zobowiązany jest o tłumaczenie dodatkowych informacji do 
Suplementu do dyplomu we własnym zakresie przez tłumacza (poświadczone odpowiednią pieczęcią). 

 

..................................................                                                                               ...............................................                                                                 

                     data i podpis Dziekana                                                                                                                                                                                                      podpis studenta 

 
 
 
Niniejsze informacje należy złożyć w dziekanacie przed obroną. 
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Załącznik nr 10 b 

WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA 
W WARSZAWIE 

 

  Warszawa, dnia ...................................... 

 

................................................ 

imię i nazwisko 

................................................ 

specjalność 

................................................ 

tryb studiów 

Do Dziekana Wydziału 

………………………………………………… 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE ODPISU DYPLOMU W JĘZYKU ANGIELSKIM 

  

Zwracam się z prośbą o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim. 

Temat pracy dyplomowej w języku angielskim brzmi (wypełnić drukowanymi literami): 

 

,,.................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................”                                                                           

Z poważaniem 

                   .................................................... 

 

DECYZJA DZIEKANA:  

Wyrażam zgodę (po złożeniu 1 zdjęcia dyplomowego o wymiarach 45 x 65 mm. Czas oczekiwania na 

odpis – 4 tygodnie od daty obrony lub złożenia wniosku) 

………………………………………………………………… 

                                               data i podpis Dziekana 


