Wskazówki dla Autorów i Opiekunów prac dyplomowych
Praca dyplomowa. Praca dyplomowa powinna zawierać elementy stałe obowiązujące na UW - strona
tytułowa i strona formalna z podpisem Autora i Promotora. Powinna zawierać spis treści, cel pracy,
rozdziały wprowadzające, opis badań (nie są wymagane w pracy licencjackiej) i analiz własnych; praca
kończy się wnioskami. Ponadto spis wykorzystanych materiałów źródłowych publikowanych i
niepublikowanych: literatura, strony internetowe regulacje prawne; spis tabel, spis rycin, spis załączników.
Tekst. Tekst powinien być napisany w pliku tekstowym (np. Word). Wielkość czcionki Times New Roman
12 dpi, z 1,5 interlinią.
Tabele. Tabele muszą być zapisane w takim formacie jak tekst lub w arkuszu kalkulacyjnym,
ponumerowane cyframi arabskimi i tytułem u góry tabeli, zgodnie z kolejnością pojawiania się w tekście.
Ryciny. Wszystkie ryciny powinny być ponumerowane zgodnie z kolejnością odsyłaczy w tekście. Podpisy
do rycin należy umieszczać pod rycinami. Wszelkie objaśnienia muszą być umieszczone na rycinach.
Wyjątkiem są objaśnienia skrótów literowych, które mogą być umieszczone w podpisie pod ryciną. Tam,
gdzie jest to właściwe, należy umieścić podziałkę liniową, kierunek północy, kierunki świata.
Literatura. W tekście należy powoływać się na literaturę, cytując nazwisko autora i rok publikacji (np.
Kowalski, 2002; Kowalski & Nowak, 2002; Kowalski i in., 2001). Spis literatury musi zawierać wszystkie
pozycje, które pojawiają się w pracy – zarówno w tekście, jak i na rycinach i w tabelach – w tym norm,
aktów prawnych itp. W spisie należy wymienić wszystkich autorów cytowanych w pracy. Publikacje w
alfabetach innych niż łaciński powinny być podane w polskiej transkrypcji.
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