WYMOGI I ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH
(INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH)
NA WYDZIALE TECHNOLOGII DREWNA SGGW W WARSZAWIE
1. Wymogi podstawowe
Praca dyplomowa:
- jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora (opiekuna),
którym może być samodzielny pracownik naukowy (profesor lub doktor habilitowany) a
także po akceptacji przez Radę Wydziału pracownik ze stopniem doktora,
- ma temat związany ze specjalnością i kierunkiem kształcenia studenta (jego
zainteresowaniami) oraz specjalnością promotora; temat ten jest zatwierdzany przez
promotora a następnie przez Komisję ds. zatwierdzania tematów prac dyplomowych i
wyznaczania recenzentów,
- propozycję tematu pracy wraz z krótką informacją (kilka zdań) czego dotyczy, należy zgłosić
na formularzu według załącznika 1 do Dziekanatu WTD w terminie uzależnionym od
rodzaju studiów (terminowe złożenie tematu pracy należy do obowiązków studenta jak
również uzyskanie informacji czy temat ten został zatwierdzony):
a) przed rozpoczęciem 6 semestru na studiach stacjonarnych I stopnia (inżynierskich),
b) przed rozpoczęciem 7 semestru na studiach zaocznych i wieczorowych I stopnia
(inżynierskich),
c) przed rozpoczęciem 2 semestru na studiach stacjonarnych II stopnia (magisterskich).
- podlega recenzji przez recenzenta (najlepiej samodzielnego pracownika naukowego)
wyznaczonego przez Komisję ds. zatwierdzania tematów prac dyplomowych i wyznaczania
recenzentów,
- w zakresie poprawności i postępów jest na bieżąco sprawdzana i omawiana podczas
seminariów i spotkań z opiekunem; W ramach prowadzonego przez doświadczonego
nauczyciela akademickiego seminarium dyplomant powinien uzyskać wiedzę na temat: zasad
pisania pracy i dokumentowania wyników eksperymentów oraz odwoływania się do
literatury itp., a przede wszystkim nauczyć się prezentować wyniki swojej pracy i poddawać
je publicznej dyskusji,
- stanowi przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu dyplomowego.
2. Wymogi merytoryczne (na co zawraca uwagę recenzent):
- zgodność treści pracy z tytułem (w szczególności zgodność celu i zakresu pracy),
- prawidłowość konstrukcji (logika treści - właściwa kolejność i kompletność rozdziałów i
podrozdziałów),
- poprawność wniosków lub stwierdzeń końcowych (czy wynikają one z przeprowadzonych
badań lub analizy i czy korespondują z tytułem pracy),
- własny wkład autora, nowość podejścia do problemu, inne cechy nowości w pracy,
- źródła i ich wykorzystanie (liczba, ważność - znaczące nazwiska autorów, literatura w języku
polskim i w językach obcych, aktualność źródeł - data wydania),
- estetyka i formy graficzne oraz edycyjne (tablice, rysunki, fotografie, diagramy itp.),
- poprawność językowa - gramatyka, ortografia, interpunkcja, stylistyka oraz styl języka –
naukowy,
- właściwy spis rzeczy i odsyłacze do tabel, rysunków oraz literatury (numeracja i podpisy
tabel oraz rysunków),
- możliwe sposoby wykorzystania pracy (jako materiał źródłowy, publikacja, możliwość
udostępnienia firmie lub instytucji).
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W stosunku do inżynierskich prac dyplomowych realizowanych na studiach dziennych i
zaocznych stawia się takie same wymagania: przede wszystkim wykazania umiejętności
rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej.
W stosunku do magisterskich prac dyplomowych wymagania są wyższe i zgodnie z definicją
warunków o przyznawania tytułu magistra, powinny się one charakteryzować:
- wykazaniem umiejętności rozwiązywania złożonych i trudniejszych zadań inżynierskich z
wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz metod badawczych i
eksperymentalnych, a także umiejętności wykorzystania metod matematycznych
statystycznego opracowania wyników,
- wykazaniem wiedzy i umiejętności w zakresie zastosowań rozwiązań technicznych oraz
umiejętności wykorzystania współczesnych narzędzi pracy inżyniera,
- wykazaniem umiejętności rozwiązywania postawionych, prostszych problemów naukowych.
3. Wymogi edytorskie
Wydruk pracy dyplomowej powinien spełniać następujące wymagania:
- format arkusza papieru A4 – drukowany dwustronnie,
- pierwsza strona to strona tytułowa pracy dyplomowej (według załącznika 2), druga strona pozostaje
wolna, trzecia strona pracy zwiera deklaracje o samodzielnym napisaniu przedstawionej pracy
(według załącznika 3), czwarta strona pozostaje wolna, piąta strona zwiera streszczenie i słowa
kluczowe w języku polskim i angielskim (według załącznika 4),
- cały tekst pracy napisany jest czcionką: Times New Roman o wielkości 12 pkt; odstęp między
wierszami: 1,5 interlinii; marginesy górny i dolny mają wielkość ma wielkość 2,5 cm, a marginesy
boczne 2,5 i 3,5 cm (w lustrzanym obiciu – szerszy margines od strony grzbietu pracy); należy
stosować akapity i justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów),
- 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;
- wszystkie strony pracy są numerowane (numeracja stron w stopce tj. na dole strony w rogu
zewnętrznym, czcionka o rozmiarze 12 pkt.); uwaga - wyjątkiem jest pierwsza strona na której nie
umieszcza się jej numeru;
- napisy w tabelach na schematach i wykresach są wykonane czcionką 10 pkt. lub 12 pkt.,
- wszystkie tabele są numerowane w sposób ciągły w całej pracy i mają tytuły umieszczone na górze
(czcionka 10 pkt. lub 12 pkt.); w tekście są powołania do wszystkich tabel zamieszczonych w pracy;
- wszystkie rysunki i fotografie są numerowane w sposób ciągły w całej pracy i mają tytuły
umieszczone pod spodem (czcionka 10 pkt. lub 12 pkt.), w tekście są powołania do wszystkich
rysunków i fotografii zamieszczonych w pracy; w przypadku znacznej liczby rysunków i fotografii
dopuszcza się ich numerowanie rozdziałami lub nawet podrozdziałami, gdzie w oznaczeniu najpierw
podany jest numer rozdziału i podrozdziału, a po myślniku kolejny numer rysunku w danym rozdziale
lub podrozdziale;
- spis literatury obejmuje tylko te pozycje które cytowane są w pracy, a w pracy są cytowane tylko te
pozycje literatury które znajdują się w spisie; w tekście zapisujemy w nawiasie nazwisko
autora/autorów i rok wydania cytowanej pozycji literaturowej,
- oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udostępnienie pracy w Bibliotece SGGW (według
załącznika 5) powinno znajdować się na ostatniej stronie pracy;
- do wydruku pracy należy dołączyć jej formę elektroniczną w postaci zapisu np. na płycie CD-R; za
zgodność wersji elektronicznej pracy z jej wydrukiem odpowiedzialny jest autor pracy; płyta ta jest w
sposób trwały podpisana imieniem i nazwiskiem autora pracy oraz numerem albumu studenta; należy
ją umieścić w kopercie (opakowaniu), które będzie w sposób trwały przymocowane do 3 strony
okładki pracy.
Typowa objętość pracy dyplomowej inżynierskiej to 25 – 50 stron a dyplomowej magisterskiej to 50 –
80 stron.
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4. Typy prac dyplomowych (charakter pracy)
Praca dyplomowa może być opracowaniem o charakterze:
- doświadczalnym (np. analiza wpływu rożnych czynników na właściwości drewna i tworzyw
drzewnych, odnajdywanie związków korelacyjnych i zależności),
- projektowym (np. projekt organizacji lub systemu zarządzania, projekt aranżacji wnętrz lub
rozwiązań konstrukcyjnych mebli, projekt konserwacji obiektów zabytkowych),
- opisowym (np. analiza i synteza danych literaturowych lub przepisów normalizacyjnych,
opracowania historyczne o dawnych technologiach przerobu drewna)
Zaleca się aby prace dyplomowe magisterskie miały przede wszystkim charakter doświadczalny
lub projektowy. Wśród prac dyplomowych inżynierskich mogą dominować prace o charakterze
opisowym.
5. Układ pracy
Układ pracy jest uzależniony od jej charakteru (doświadczalna, projektowa, opisowa). Typowy
układ prac przedstawiony jest poniżej:
Praca doświadczalna

Praca projektowa

Praca opisowa

Strona tytułowa, strona 3 i 5 –
według załączników 2, 3 i 4
Spis treści
1. Wstęp
2. Przegląd literatury
- kolejne podrozdziały
3. Cel i zakres pracy
4. Materiał badawczy
- ew. kolejne podrozdziały
5. Metodyka
- ewentualne podrozdziały
6. Wyniki i ich analiza
- kolejne podrozdziały
7. Wnioski
Spis Literatury
Ostatnia strona według załącznika
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Strona tytułowa, strona 3 i 5 –
według załączników 2, 3 i 4
Spis treści
1. Wstęp
2. Przegląd literatury (ogólna
charakterystyka obiektu, analiza
dotychczasowych rozwiązań lub
metod oraz wymagań prawnych i
normalizacyjnych)
- kolejne podrozdziały
3. Cel i zakres pracy
4. Projekt (założenia projektowe,
dokumentacja projektu)
- kolejne podrozdziały
5. Podsumowanie
Spis Literatury
Ostatnia strona według załącznika
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Strona tytułowa, strona 3 i 5 –
według załączników 2, 3 i 4
Spis treści
1. Wstęp
2. Cel i zakres pracy
3. Przegląd literatury
(zawierający wyraźne elementy
syntezy i analizy tematu oraz
elementy aplikacyjne)
- kolejne podrozdziały
4. Podsumowanie
Spis literatury
Ostatnia strona według załącznika
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6. Zasady pisania prac dyplomowych na przykładzie pracy doświadczalnej (zawartość
poszczególnych części pracy)
- Streszczenie
Krótkie streszczenie pracy mimo że umieszczone na jej początku, pisane jest na samym końcu
(po napisaniu całej pracy). Należy w nim stosować ogólnie znane terminy, unikając określeń
specjalistycznych, tak aby było zrozumiałe dla czytelnika spoza branży drzewnej. Streszczenie
powinno opisywać w najkrótszy sposób przedmiot badań oraz fakty i wnioski zwarte w pracy
dyplomowej. Ma ono na celu zorientowanie czytelnika o czym jest praca i co z niej wynika.
- Wstęp
Wstęp stanowi wprowadzenie w badane zagadnienie będące przedmiotem pracy dyplomowej.
We wstępie należy uzasadnić dlaczego podjęto dany temat oraz podać czy jest on ważny od
strony naukowej oraz czy istnieje potrzeba takiego opracowania od strony praktycznych
zastosowań.
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- Przegląd literatury
Przegląd literatury zwykle podzielony jest na podrozdziały tematyczne. Przegląd ten powinien
być napisany suchym językiem naukowym bez odcieni emocjonalnych, w sposób zwięzły i
rzeczowy bez niepotrzebnego rozwlekania. Poświęca się go na syntetyczne przedstawienie
problemów naświetlających przedmiot pracy. Dane i informacje zebrane z pojedynczego źródła
literaturowego powinny zostać podzielone według omawianych zagadnień i w przeglądzie
literatury referowane według przyjętej kolejności w zestawieniu z podobnymi tematycznie
danymi z innych źródeł literaturowych. Inaczej mówiąc przegląd literatury nie powinien
stanowić zestawienia streszczeń prac cytowanych autorów, lecz być podzielony na omawiane
zagadnienia. W przeglądzie literatury pokazuje się co do tej pory wiadomo i jakie są poglądy na
dany temat (temat będący przedmiotem pracy dyplomowej).
- Cel i zakres pracy
Cel i zakres pracy powinny być tak sformułowane aby korespondowały z jej tytułem. W tym
krótkim rozdziale przedstawia się główny cel pracy, czyli to co chcemy osiągnąć oraz jej zakres
(czym się będziemy zajmować i co zbadamy, zaprojektujemy, opiszemy...).
- Materiał
W rozdziale tym należy podać możliwie pełną charakterystykę jakościową i ilościową materiału,
na którym będą przeprowadzane badania. Podaje się tu pochodzenie materiału, jego rodzaje,
oznaczenia itd. – część informacji może być ujęta w postaci tabel. W rozdziale tym zwykle
opisuje się też wstępne przygotowanie materiału do badań (np. sezonowanie, sposób wycinania
próbek itd..).
- Metodyka
Rozdział ten może być podzielony na podrozdziały. Zawiera on opisy zastosowanych metod
badawczych z podaniem wzorów, oznaczeń, rysunków próbek i ich wymiarów. Należy to zrobić
szczególnie dokładnie gdy metodyka badań odbiega od zapisów normalizacyjnych. Istotne jest tu
również podanie warunków prowadzenia doświadczeń, np. w laboratorium lub w terenie (pora
roku, warunki klimatyczne, itd.).
- Wyniki i ich analiza
Rozdział ten w większości prac podzielony jest na podrozdziały. Każdy z podrozdziałów
powinien rozpoczynać tytuł, dotyczący omawianego w nim zagadnienia oraz krótkie
wprowadzenie. Podstawę prezentacji wyników stanowią zamieszczone w pracy tabele, wykresy i
rysunki. Należy przeprowadzić analizę zawartych tam danych w oparciu o obliczenia
statystyczne, wzajemne porównanie oraz odniesienie do danych literaturowych. Omówienie
danej tabeli czy wykresu nie powinno być powtórzeniem wszystkich liczb lub informacji z danej
tabeli lub z danego wykresu lecz przedstawieniem najbardziej charakterystycznych danych:
danych obrazujących wartości maksymalne lub minimalne, najczęściej powtarzające się wartości
średnie, danych przedstawiających wykryte tendencje oraz istotne zależności lub ich brak. Po
omówieniu poszczególnych tabel, wykresów i rysunków w danym podrozdziale, na jego końcu
grupuje się stwierdzenia podsumowujące, będące wnioskami wyciągniętymi z zawartego w nim
materiału. Nierzadko istnieje potrzeba wprowadzenia dodatkowych podrozdziałów do analizy
wyników, stanowiących ich zbiorcze (całościowe) porównanie i dyskusję.
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- Wnioski
Wnioski wypływające z wyników przeprowadzonych badań zestawia się w odrębnym rozdziale
na końcu pracy. Można rozpocząć go następującym zdaniem: „Wyniki przeprowadzonych badań
pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:” po czym wypisujemy je w kolejnych
podpunktach. Same wnioski powinny być sformułowane krótko, zwięźle i logicznie, ale tak aby
były w pełni zrozumiałe same w sobie bez odnoszenia się do innych części pracy. We wnioskach
mogą być podane dane liczbowe ale tylko te najbardziej charakterystyczne (dane syntetyczne w
jak najmniejszej liczbie). Kolejność wniosków powinna być taka sama, w jakiej były one
wyciągane przy analizie wyników (zgodna z kolejnością podrozdziałów w rozdziale dotyczącym
wyników i ich analizy).
- Spis literatury
Spis literatury zestawia się w porządku alfabetycznym według pierwszej a następnie dalszej
litery nazwisk cytowanych autorów. Zaleca się aby razem zestawiać książki i artykuły, a w
oddzielnych blokach normy oraz adresy stron internetowych.
7. Złożenie pracy dyplomowej
Pracę dyplomową, zatwierdzoną przez Promotora należy złożyć w Dziekanacie najpóźniej do
30 czerwca na studiach kończących się semestrem letnim lub do 30 stycznia na studiach
kończących się semestrem zimowym. Prace dyplomowe – magisterskie i inżynierskie są
sprawdzane w systemie antyplagiatowym (proszę zapoznać się z Regulaminem
antyplagiatowym prac dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie – zarządzenie nr 4 Rektora SGGW z dnia 24.01.2011r.).
Do Dziekanatu składa się następujący komplet dokumentów:
• podanie o wyznaczenie terminu obrony (załącznik nr 6),
• indeks z wpisem na 90 lub 94 stronie od promotora (opiekuna) pracy,
• 4 zdjęcia w formacie 4,5 x 6,5 cm + 1 zdjęcie w przypadku wnioskowania o odpis
dyplomu w wersji angielskiej,
• 4 egzemplarze pracy dyplomowej - w tym 1 egzemplarz w twardej oprawie i 1
egzemplarz w miękkiej oprawie (2 pozostałe dowolnie) - z dołączoną wersją
elektroniczną pracy na płycie CD do każdego egzemplarza; w egzemplarzu pracy w
twardej oprawie dołączona na płycie CD jej elektroniczna wersja powinna być zapisana
w pliku w formacie doc, a w miękkiej w postaci pliku w formacie pdf, jedna z płyt CD z
zapisaną pracą powinna mieć możliwość dopisania danych (pozostawiona otwarta sesja
na płycie typu CD-RW),
• kartę obiegową (załącznik nr 7),
• ksero dowodu osobistego,
• wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (załącznik nr 8)
• kartę osiągnięć indywidualnych Studenta (załącznik nr 9).
W trakcie składania w Dziekanacie WTD powyższych dokumentów jest ustalana wysokość
opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów w zależności od tego, czy będzie to tylko
polskojęzyczna czy także angielskojęzyczna wersja. W przypadku chęci uzyskania dyplomu
angielskojęzycznego należy złożyć stosowne podanie.
8. Obrona pracy dyplomowej
Zgodnie z Regulaminem Studiów egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym zdawanym przed
Komisją egzaminu dyplomowego. W skład Komisji wchodzą: prodziekan ds. dydaktyki jako
przewodniczący (wymiennie dziekan lub kolejny prodziekan) oraz promotor (opiekun) i
recenzent. Na egzamin dyplomowy składa się:
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-

prezentacja pracy (ok. 8-10 min.) – jasne, zwięzłe i komunikatywne zaprezentowanie
problemu, jego rozwiązania i uzyskanych wyników; zalecane jest użycie do prezentacji
nowoczesnych technik multimedialnych,
- dyskusja merytoryczna pracy (głównie odpowiedzi na uwagi recenzenta),
- odpowiedzi na trzy pytania (zagadnienia) z zakresu obranej specjalności ustalone przez
Komisję egzaminu dyplomowego.
Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i sposób oceniania oraz pozostałe przepisy
podane są w Regulaminie Studiów SGGW w Warszawie.
Zatwierdzone przez Radę Wydziału Technologii Drewna
w dniu 11 marca 2008 r
wraz z późniejszymi drobnymi zmianami wynikającymi
ze zmian przepisów ogólnouczelnianych
dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz
prodziekan ds dydaktyki na studiach stacjonarnych WTD
5 czerwca 2012
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