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UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
TEMAT PRACY DYPLOMOWEJTEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Wybór tematu pracy to pierwszy ważny krok, który 
determinuje prawdopodobieństwo powodzenia. 
Błąd popełniony na tym etapie będzie się mścił w 
każdym następnym posunięciu.

Wybór tematu jest sprawą bardzo indywidualną. Ten 
sam temat dla jednej osoby będzie bardzo dobry, 
a dla drugiej może okazać się ślepą uliczką.



UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
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Wybór tematu pracy to pierwszy ważny krok, który 
determinuje prawdopodobieństwo powodzenia. 
Błąd popełniony na tym etapie będzie się mścił w 
każdym następnym posunięciu.

Wybór tematu jest sprawą bardzo indywidualną. Ten 
sam temat dla jednej osoby będzie bardzo dobry, 
a dla drugiej może okazać się ślepą uliczką.



UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
TEMAT PRACY DYPLOMOWEJTEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Dobry temat powinien spełniać kilka 
warunków: 

• 1. Musi być ciekawy dla osoby piszącej.
• 2. Powinien być zgodny ze specjalnością studiów 

lub dobrze znany autorowi.
• 3. Autor musi mieć dostęp do konkretnych 

danych, które posłużą do napisania pracy.



UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
TYTUTYTUŁŁ PRACY DYPLOMOWEJPRACY DYPLOMOWEJ

Tytuł proponuje promotor pracy.
Tytuł powinien być możliwie jak 

najkrótszy lecz przy tym powinien 
dobrze charakteryzować zawartość
pracy.



UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
OKREOKREŚŚLENIE CELU I ZAKRESU PRACYLENIE CELU I ZAKRESU PRACY
•• Autor musi wiedzieAutor musi wiedziećć, jaki jest cel i zakres pracy!!! , jaki jest cel i zakres pracy!!! 
•• ZnajZnająąc cel i zakres pracy c cel i zakres pracy łłatwo jest zbudowaatwo jest zbudowaćć odpowiedniodpowiedniąą

jej strukturjej strukturęę. . 
•• Cel i zakres pracy wyznaczy dalszCel i zakres pracy wyznaczy dalsząą śściecieżżkkęę postpostęępowania powania 

autora. Dobra praca nie powstanie w sytuacji gdy autor nie autora. Dobra praca nie powstanie w sytuacji gdy autor nie 
wie, jaki cel chce osiwie, jaki cel chce osiąągngnąćąć..

•• Po okrePo okreśśleniu tematu i tytuleniu tematu i tytułłu pracy naleu pracy należży pisemnie y pisemnie 
sformusformułłowaowaćć jej cel i zakres, a nastjej cel i zakres, a nastęępnie dokpnie dokłładnie adnie 
przeanalizowaprzeanalizowaćć. Zastanowi. Zastanowićć sisięę, czy to jest to, co autor , czy to jest to, co autor 
chce napisachce napisaćć. Nast. Nastęępnie skonsultowapnie skonsultowaćć sisięę z promotorem. z promotorem. 
Konsultacje sKonsultacje sąą dla piszdla pisząących zabezpieczeniem przed cych zabezpieczeniem przed 
popepopełłnieniem bnieniem błęłęddóów.w.



UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
STRUKTURA PRACYSTRUKTURA PRACY
Po wyborze tematu nalePo wyborze tematu należży przemyy przemyśślelećć, jak, jakąą

strukturstrukturęę bbęędzie miadzie miałła praca. Kaa praca. Każżdy dobry dy dobry 
tekst ma swojtekst ma swojąą strukturstrukturęę. . 

ObowiObowiąązujzująą zasady przy pisaniu powiezasady przy pisaniu powieśści, ci, 
felietonu czy opowiadania. Tak samo felietonu czy opowiadania. Tak samo 
istniejistniejąą reguregułły dotyczy dotycząące struktury pracy ce struktury pracy 
dyplomowej.dyplomowej.



UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
STRUKTURA PRACYSTRUKTURA PRACY
Dobra struktura jest logiczna, tzn. prowadzi Dobra struktura jest logiczna, tzn. prowadzi 

od poczod począątku do kotku do końńca czytelnika wedca czytelnika wedłług ug 
pewnej linii mypewnej linii myśślenia. Dostarcza niezblenia. Dostarcza niezbęędne dne 
informacje, analizuje je prowadzinformacje, analizuje je prowadząąc do c do 
poparcia swojej tezy i spepoparcia swojej tezy i spełłnienia celu nienia celu 
pracy.pracy.



UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
STRUKTURA PRACYSTRUKTURA PRACY
Dobre prace to takie, ktDobre prace to takie, któóre sre sąą pisane na pisane na 

temat, zwarte i logiczne, temat, zwarte i logiczne, śświadczwiadcząące o ce o 
dobrej znajomodobrej znajomośści tematu przez autora. ci tematu przez autora. 
ZnajomoZnajomośćść tematu wynika ze struktury tematu wynika ze struktury 
pracy, sposobu doboru argumentpracy, sposobu doboru argumentóów, w, 
dojrzadojrzałłoośści wnioskci wnioskóów, a nie z przepisywania w, a nie z przepisywania 
literatury i wielkoliteratury i wielkośści pracy. ci pracy. 



UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
STRUKTURA PRACYSTRUKTURA PRACY
NAJCZNAJCZĘŚĘŚCIEJ UKCIEJ UKŁŁAD PRACY AD PRACY 

DYPLOMOWEJ JEST NASTDYPLOMOWEJ JEST NASTĘĘPUJPUJĄĄCY:CY:
-- WstWstęęp,p,
-- Cel i zakres pracy,Cel i zakres pracy,
-- Kolejne rozdziaKolejne rozdziałły prowadzy prowadząące do osice do osiąągnignięęcia zamierzonego cia zamierzonego 

celu,celu,
-- WnioskiWnioski



UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
STRUKTURA PRACYSTRUKTURA PRACY
Jest to bardzo ogJest to bardzo ogóólna struktura i w konkretnym lna struktura i w konkretnym 

przypadku moprzypadku możże bye byćć zupezupełłnie inna. Struktura musi nie inna. Struktura musi 
jednak zachowajednak zachowaćć logicznlogicznąą ciciąąggłłoośćść rozdziarozdziałłóów. w. 

MoMożżna sobie wyobrazina sobie wyobrazićć zabiegi autora, ktzabiegi autora, któóry ry 
kolejnokolejnośćść odwrodwróóci, w celu uzyskania lepszego ci, w celu uzyskania lepszego 
efektu na czytelnikach. Kluczowe jest, aby autor efektu na czytelnikach. Kluczowe jest, aby autor 
śświadomie ksztawiadomie kształłtowatowałł strukturstrukturęę swojej pracy.swojej pracy.



UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
JJĘĘZYK PRACYZYK PRACY
Należy starać się pisać poprawnie i nie 

popełniać błędów. Błędy ortograficzne w 
dzisiejszych czasach w dużym stopniu są
korygowane przez edytory tekstu. Jednak 
już błędy przypadków, błędy stylistyczne czy 
interpunkcyjne pozostaną nie wykryte. Nie 
ma innego sposobu na wykrycie błędów niż
wielokrotne czytanie swojego tekstu. 



UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
JJĘĘZYK PRACYZYK PRACY
UWAGA:
Nie należy oczekiwać, że promotor będzie w 

nieskończoność poprawiał błędy 
ortograficzne, stylistyczne i interpunkcyjne. 

Owszem, część tych błędów zostanie na pewno poprawiona, 
lecz zbyt duża ich liczba spowoduje irytację promotora, 
a tego należy unikać.



UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
JJĘĘZYK PRACYZYK PRACY
Nie należy silić się na "elegancki" styl, 

gdyż najczęściej wychodzi styl 
bombastyczny.

Np. "jeden z najznamienitszych przykładów", 
"program niesamowicie prosty w obsłudze", 
„tok obliczeń jest niezwykle trywialny„ itd.



UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
JJĘĘZYK PRACYZYK PRACY
Przeciwieństwem powyższego stylu 

"eleganckiego" jest styl "zdawkowo-
technokratyczny". 

Objawia się on np. zdawkowymi sformułowaniami, np. w 
postaci równoważników zdań, zawieszonymi w próżni 
zbiorami list wypunktowujących różne zagadnienia, 
paragrafami (akapitami) bez wzajemngo związku.



UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
JJĘĘZYK PRACYZYK PRACY
Praca powinna dać się normalnie czytać

tak jak esej lub wypracowanie. 
Poszczególne części pracy i wypowiedzi 
powinny z siebie logicznie wynikać. 
Powinny być zapowiedziane i 
przewidywalne. 



UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
JJĘĘZYK PRACYZYK PRACY
ObowiObowiąązuje zasada od ogzuje zasada od ogóółłu do u do 
szczegszczegóółłu.u.

Czytelnik nie może być zaskakiwany przez 
stwierdzenia, które nie znajdują uzasadnienia w 
poprzednich rozdziałach pracy.



UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
JJĘĘZYK PRACYZYK PRACY
Praca czytana bPraca czytana bęędzie przez osoby znajdzie przez osoby znająące sice sięę

na budownictwie (promotor, koreferent).na budownictwie (promotor, koreferent).
Dlatego w pracy podajemy tylko informacje:Dlatego w pracy podajemy tylko informacje:
-- NiezbNiezbęędne do osidne do osiąągnignięęcia celu pracy;cia celu pracy;
-- PorzPorząądkowe, dotyczdkowe, dotycząące okolicznoce okolicznośści ci 

zwizwiąązanych z realizacjzanych z realizacjąą celu pracycelu pracy



UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
JJĘĘZYK PRACYZYK PRACY
ZbZbęędne sdne sąą informacje nie prowadzinformacje nie prowadząące do ce do 
żżadnych wnioskadnych wnioskóów lub nie wykorzystywane w w lub nie wykorzystywane w 
dalszym cidalszym ciąągu pracy.gu pracy.

Prof. Lewicki mawia:Prof. Lewicki mawia:
„„w klasycznych powiew klasycznych powieśściach kryminalnych, kiedy autor pisze, ciach kryminalnych, kiedy autor pisze, żże na e na 

śścianie wisi strzelba, to na pewno zostanie ona ucianie wisi strzelba, to na pewno zostanie ona użżyta w jednym z yta w jednym z 
nastnastęępnych rozdziapnych rozdziałłóóww””. Zasada ta obowi. Zasada ta obowiąązuje rzuje róówniewnieżż podczas podczas 
pisania prac dyplomowych.pisania prac dyplomowych.



UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
JJĘĘZYK PRACYZYK PRACY
"Ja", "my", czy forma bezosobowa? "Ja", "my", czy forma bezosobowa? 
Aby uniknAby uniknąćąć posposąądzenia o nieskromnodzenia o nieskromnośćść autora, autora, 

zamiast I osoby liczby pojedynczejzamiast I osoby liczby pojedynczej ((ja) zrobiłem, (ja) 

zaprojektowałem, (ja) zaprogramowałem, (ja) wykonałem badania)

przyjprzyjęłęło sio sięę uużżywaywaćć formy bezosobowejformy bezosobowej (zrobiono, (zrobiono, 

zaprojektowano, zaprogramowano, przetestowano)zaprojektowano, zaprogramowano, przetestowano)
Najodpowiedniejsza jest forma bezosobowa!!!Najodpowiedniejsza jest forma bezosobowa!!!



UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
JJĘĘZYK PRACYZYK PRACY
Apeluje siApeluje sięę o nie uo nie użżywanie ywanie 
karykaturalnych sformukarykaturalnych sformułłowaowańń typu typu 
„„ogogóólnie rzecz biorlnie rzecz biorąącc”” „„okres czasuokres czasu”” i i 
„„dziedzieńń dzisiejszy.dzisiejszy.”” Jest to kaleczenie Jest to kaleczenie 
jjęęzyka ojczystego i zyka ojczystego i śświadczy o wiadczy o 
brakach wyksztabrakach wykształłcenia autora.cenia autora.



UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
JJĘĘZYK PRACYZYK PRACY
PracPracęę po napisaniu nalepo napisaniu należży czytay czytaćć, czyta, czytaćć i i 

jeszcze raz czytajeszcze raz czytaćć. . 
A pA póóźźniej pokusiniej pokusićć sisięę o go głęłębszbsząą refleksjrefleksjęę nad nad 

napisanym snapisanym słłowem. owem. 
W tym celu pomocne bW tym celu pomocne bęęddąą npnp. s. słłowniki: owniki: 

Poprawnej Polszczyzny, Ortograficzny, Poprawnej Polszczyzny, Ortograficzny, 
WyrazWyrazóów Obcych, Synonimw Obcych, Synonimóóww itd.itd.



UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
WPROWADZENIE I WNIOSKIWPROWADZENIE I WNIOSKI

Pierwszy i ostatni rozdziaPierwszy i ostatni rozdziałł stanowistanowiąą syntezsyntezęę
pracy. Rozdziapracy. Rozdziałły poy pośśrednie stanowirednie stanowiąą drogdrogęę
go celu pracy. Trzeba, ago celu pracy. Trzeba, ażżeby cel byeby cel byłł jasno jasno 
postawiony a droga do niego logiczna, postawiony a droga do niego logiczna, 
przejrzysta i nie budzprzejrzysta i nie budząąca wca wąątpliwotpliwośści.ci.



UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
WPROWADZENIE I WNIOSKIWPROWADZENIE I WNIOSKI
Wprowadzenie (wstWprowadzenie (wstęęp) i wnioski piszemy na p) i wnioski piszemy na 

kokońńcu cu –– po zakopo zakońńczeniu gczeniu głłóównej czwnej częśęści pracy.ci pracy.
WstWstęęp powinien zawierap powinien zawieraćć krkróótki opis tki opis 

rozdziarozdziałłóów pracy oraz przesw pracy oraz przesłłanki ktanki któóre re 
skskłłonioniłły autora do podjy autora do podjęęcia tematyki.cia tematyki.

Wnioski powinny w sposWnioski powinny w sposóób syntetyczny b syntetyczny 
podsumowapodsumowaćć osiosiąągnignięęcia pracy.cia pracy.



UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
PLAGIATYPLAGIATY
Skrajnie nieetycznym jest podpisanie swoim imieniem i 

nazwiskiem czyjejś pracy. Jest to tak samo moralnie 
naganne, jak kradzież komuś telefonu komórkowego 
czy samochodu. Przedmiotem kradzieży staje się
czyjaś praca, jej koncepcja lub oryginalny pomysł. 
Kolejnym aspekt sprawy to wymiar oszustwa, jakiego 
dokonuje się osoba popełniająca plagiat. Osoba 
dokonująca plagiatu, oszukuje swoich kolegów, 
oszukuje uczelnię, oszukuje także swoich znajomych i 
swoją przyszłą firmę. Oszukuje, że zasłużyła na 
dyplom, który może otrzymać, jeśli oszustwo się nie 
wyda. 



UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
PLAGIATYPLAGIATY
Doświadczony recenzent bardzo łatwo może się

zorientować, czy autor dokonał plagiatu. Wyniknie to 
ze struktury pracy, postawionych tez, doboru 
literatury i wniosków. Jeżeli nie okaże się w czasie 
recenzji, to może być wykryte w czasie obrony, 
podczas zadawania pytań. Taka sytuacja będzie 
podwójną karą dla plagiatora, związaną nie tylko z 
oceną niedostateczną, ale też z publicznym 
upokorzeniem.



UWAGI OGUWAGI OGÓÓLNELNE
PLAGIATYPLAGIATY
• Plagiat jest przestępstwem wobec polskiego prawa. 
• W renomowanych uczelniach udowodniony plagiat jest 

równoznaczny z usunięciem studenta czy pracownika 
naukowego z uczelni. W środowisku naukowym plagiat 
jest równoznaczny z dożywotnią kompromitacją, 
zarówno dla studenta jak i dla naukowca.

• Lepiej oddać słabą własną pracę niż przepisać ją od 
kogoś innego. Wtedy powstaje tylko wrażenie o braku 
solidności lub znikomej wiedzy studenta. W przypadku 
plagiatu zostaje się automatycznie przestępcą i 
oszustem.



UWAGI SZCZEGUWAGI SZCZEGÓÓŁŁOWEOWE
RODZAJE PRAC DYPLOMOWYCHRODZAJE PRAC DYPLOMOWYCH

Na Wydziale Budownictwa najczęściej wykonuje 
się następujące „rodzaje” prac dyplomowych:
--Projekt,Projekt,

--Analiza porAnaliza poróównawcza,wnawcza,

--Praca studialna,Praca studialna,

--Praca badawcza.Praca badawcza.



UWAGI SZCZEGUWAGI SZCZEGÓÓŁŁOWEOWE
PROJEKTPROJEKT

Na Wydziale Budownictwa w ramach prac dyplomowych 
najczęściej wykonywane są projekty:
-Technologiczne (np. zagospodarowania palcu budowy)
-Konstrukcyjne (obliczenia elementów konstrukcji 
obiektów)
-Drogowe (projektowanie tras)
-Geotechniczne (np. projektowanie posadowienia)



UWAGI SZCZEGUWAGI SZCZEGÓÓŁŁOWEOWE
PROJEKTPROJEKT

Wszystkie prace dyplomowe zawierające projekty 
składają się z:

1. Wstępu
2. Opisu technicznego
3. Części obliczeniowej
4. Części konstrukcyjnej
oraz często w pracach magisterskich:
1a. Części opisowej, której tematyka jest związana z projektem (np. 

analiza literatury). Punkt ten umieszcza się zazwyczaj między 
wstępem a opisem technicznym.



UWAGI SZCZEGUWAGI SZCZEGÓÓŁŁOWEOWE
PROJEKTPROJEKT

Część główna pracy (projekt zasadniczy) składająca się z opisu 
technicznego, części obliczeniowej i rysunkowej musi być
wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Formę i zakres projektu budowlanego reguluje 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego.

NaleNależży bezwzgly bezwzglęędnie stosowadnie stosowaćć sisięę do tego do tego 
rozporzrozporząądzeniadzenia

W pracy projektowej można natomiast zrezygnować z 
wniosków, jako ostatniego punktu.



UWAGI SZCZEGUWAGI SZCZEGÓÓŁŁOWEOWE
ANALIZA PORANALIZA PORÓÓWNAWCZAWNAWCZA

Prace dyplomowe tego typu polegają na porównaniu 
różnych metod obliczeń tego samego obiektu lub
różnych technologii jego wykonania.

Prace te muszmusząą kończyć się wnioskami, gdyż ich celem 
jest porównanie i wybranie najlepszej metody, 
najefektywniejszej lub/i najtańszej technologii itd.



UWAGI SZCZEGUWAGI SZCZEGÓÓŁŁOWEOWE
PRACE STUDIALNEPRACE STUDIALNE

Prace studialne polegają na analizie dostępnej literatury. 
Tematem takich prac może być opis nowych technologii, 
opis sposobów napraw, rozwiązań strukturalno-
materiałowych itp.
W dobie wszechobecnego Internetu nie można się tu 
ograniczać do starych i powszechnie znanych pozycji 
literaturowych dostępnych w czytelni każdej biblioteki. 
Należy zadać sobie trud i poszperać. Nie powinno się
ograniczać jedynie do pozycji polskojęzycznych.



UWAGI SZCZEGUWAGI SZCZEGÓÓŁŁOWEOWE
PRACE STUDIALNEPRACE STUDIALNE

Wszystkie studialne prace dyplomowe powinny mieć:
1. Wstęp
2. Cel i zakres
3. Analiza literatury 
4. Porównanie.
5. Wnioski
6. Literatura

Prace te muszmusząą kończyć się wnioskami.



UWAGI SZCZEGUWAGI SZCZEGÓÓŁŁOWEOWE
PRACE BADAWCZEPRACE BADAWCZE

Prace badawcze polegają na empirycznej analizie jakiegoś
zjawiska. 

Można wykonywać np. badania konstrukcji, materiałów 
budowlanych, badania podłoża gruntowego, czy 
przepustowości skrzyżowań.

Niestety z uwagi na znaczy koszt takich prac są one 
prowadzone coraz rzadziej.



UWAGI SZCZEGUWAGI SZCZEGÓÓŁŁOWEOWE
PRACE BADAWCZEPRACE BADAWCZE

Wszystkie badawcze prace dyplomowe powinny mieć:
1. Wstęp
2. Cel i zakres
3. Określenie wymiarów próbek i liczby badań
4. Opis badań
5. Analiza wyników
6. Wnioski

Prace te muszmusząą kończyć się wnioskami.



UWAGI DOTYCZUWAGI DOTYCZĄĄCE CE 
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Całkowita liczba stron pracy nie ma istotnego 
znaczenia. 

Im bardziej treść pracy jest zwięzła, tym praca jest 
lepsza. Nie należy jednak popadać w zbytnią
zwięzłość. Praca powinna posiadać wszystkie 
niezbędne informacje, które posłużyły do osiągnięcia 
zamierzonego celu.

Trudno tu jednak nie przypomnieć, że rozprawa 
doktorska Einsteina liczyła 16 stron.
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Wszelkie działania prowadzące do sztucznego 
zwiększenia objętości pracy są podejrzane. 

Istotna jest treść pracy. 

Dlatego pisząc pracę należy stosować się do pewnych 
wytycznych.

Nie należy zwężać obszaru tekstu, zwiększać wysokości 
czcionek lub wielkości interlinii w miarę zagłębiania się w 
strukturze rozdziałów, sekcji, akapitów.
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NajczNajczęśęściej stosowane wytyczne formatowania:ciej stosowane wytyczne formatowania:
Tekst komputerowy powinien być przygotowany na formacie A4.
Rozmiary kolumny dla formatu A4 – margines standardowy po 2,5 cm z każdej 
strony (można dodać ok. 0.8 cm na oprawę)
Wielkość czcionki 12 punktów (czcionka Times New Roman).
Odstępy między wierszami (interlinia) – 1,5.
Akapity – 1,5 cm 
Formuły matematyczne zapisuje się w matematycznym stylu. W skrócie, należy: 
•zapisywać formuły kursywą, z wyjątkami: 
•cyfry, znaki: (), [], {}, <, >, <=, >=, =, <>, +, -, :, |, nazwy powszechnie używanych 
funkcji (np. log, sin, max, min) zapisujemy normalną czcionką. 
•Elementy formuł matematycznych takie jak oznaczenia zmiennych, parametrów 
itp. pojawiające się w tekście również powinny zostać zapisane w 
matematycznym stylu, tak jak to opisano powyżej. 
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NajczNajczęśęściej stosowane wytyczne formatowania:ciej stosowane wytyczne formatowania:
Wszystkie rysunki, tabele, wykresy powinny być podpisane i ponumerowane w 
celu umożliwienia odwoływania się do nich. 
Podpis rysunku, przy którym jest jego numer, powinien być składnikiem tekstu 
pracy, a nie rysunku (grafiki). Natomiast opisy wewnętrznych elementów 
rysunku, takich jak oznaczenia osi, liczby przy osiach, itp. powinny być
elementem rysunku (grafiki). 
Rysunki i wykresy muszą być czytelne. Dlatego: 

mapy bitowe powinny mieć odpowiednią rozdzielczość. Najlepiej jednak 
używać grafiki wektorowej. 
tło i elementy rysunku powinno być kontrastowe, najlepiej aby tło było białe, 
a linie i inne elementy rysunku czarne (lub w innych wyraźnych, 
kontrastowych kolorach). 
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NajczNajczęśęściej stosowane wytyczne formatowania:ciej stosowane wytyczne formatowania:
Wykresy są bardziej czytelne i należy unikać zamieszczania w tekście pracy 
tabel z danymi liczbowymi użytymi do ich sporządzenia. Dane liczbowe do 
sporządzenia wykresów należy zawrzeć w tabelach w dodatku do pracy na 
nośniku elektronicznym (FD, CD). 
Wykresy i tabele powinny być umieszczone możliwie najbliżej miejsc, w których 
są opisywane. Jeżeli jednak miała by to być tabela, której rozmiary są bardzo 
duże (wiele stron), to lepiej zrobić na jej podstawie wykres, a ją samą
przenieść do dodatków lub na nośnik elektroniczny.

Pomiędzy rysunkami i tabelami a tekstem pracy powinno być światło (odstęp) 
równy ok. 1 cm.
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NajczNajczęśęściej stosowane wytyczne formatowania:ciej stosowane wytyczne formatowania:
Dopuszczalne są takie skróty, które nie budzą wątpliwości. Należą do nich 
zwroty: por. (porównaj), tzw. (tak zwany), tzn. (to znaczy), np. (na przykład), jw. 
(jak wyżej), itd. (i tak dalej), itp. (i tym podobnie), i in. (i inne), i nast. (i 
następnie), m.in. (między innymi), tj. (to jest). Zdania nie należy rozpoczynać od 
skrótu. Istotne jest, by skrótów  nie „zawieszać” na końcu wiersza, gdyż (poza 
itd., etc., itp.) zasadniczo należą do tekstu następującego po nich.
Przy liczbach oznaczonych cyframi arabskimi lub rzymskimi dopuszczalne są
skróty: nr (numer), t. (tom), cz. (część), z. (zeszyty), ust. (ustęp), s. (stronica), 
ryc. (rycina), rys. (rysunek), tab. (tabela), tabl. (tablica), w. (wiek), r. (rok).
Jeżeli skrót występuje z przyimkiem, to należy go rozwinąć, na przykład: z 
numeru (a nie z nru), w numerze (a nie w nrze). Dopuszczalne są jednak skróty: 
na s. 5, na rys. 5.
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NajczNajczęśęściej stosowane wytyczne formatowania:ciej stosowane wytyczne formatowania:
Skróty jednostek miary pisze się bez kropki. Pomiędzy wartością liczbową a 
symbolem jednostki zawsze należy wstawić spację (wyjątek stanowi % i stopień
C). Wartości liczb i symboli jednostek nie powinno się oddzielać przez 
przeniesienie do następnego wiersza. Nie dzieli się również wyrazów w tytułach 
i podtytułach. 

Przypisy (notki) – umieścić można na dole strony pod cienką linią, na końcu 
rozdziału lub całości pracy.  Oznacza się je gwiazdką lub numerem. Wskazane 
jest pisanie czcionką mniejszą od tekstu podstawowego o 2 punkty, bez 
interlinii. Przy powoływaniu się na literaturę najpierw podaje się inicjał imienia, 
potem nazwisko autora cytowanej pracy. 
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NajczNajczęśęściej stosowane wytyczne formatowania:ciej stosowane wytyczne formatowania:

Sierotki i wdowy.Sierotki i wdowy.
Jeżeli tytuł rozdziału znajduje się w ostatniej linii na stronie, lub tekst kończy 
się jedną linią na nowej stronie, to są to właśnie tzw. sierotki i wdowy. Takie 
sierotki i wdowy są nieeleganckie. Trzeba ich unikać. 

Tytuły rozdziałów i podrozdziałów należy pisać czcionką większą o 2 pkt od 
tekstu pracy (np. Tytuł rozdziału 16 pkt, podrozdziału 14 pkt.) Pomiedzy
tytułami rozdziałów i podrozdziałów a tekstem należy zostawiać 1 wiersz wolny.

Należy unikać podziału elementu struktury pracy (np. rozdziału) na części 
składowe (np. pod-rozdziały) w liczbie jednej. Np. rozdział 1.2 zawierający 
podrozdział 1.2.1, i nic więcej, jest nieelegancki. 
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NajczNajczęśęściej stosowane wytyczne formatowania:ciej stosowane wytyczne formatowania:

Na wydziale Budownictwa Politechniki Na wydziale Budownictwa Politechniki ŚŚlląąskiej praca skiej praca 
powinna zaczynapowinna zaczynaćć sisięę od strony tytuod strony tytułłowej (dostowej (dostęępnej na pnej na 
stronie internetowej Wydziastronie internetowej Wydziałłu), a nastu), a nastęępnie powinna pnie powinna 
zawierazawieraćć specyfikacjspecyfikacjęę pracy opracowanpracy opracowanąą przez promotora.przez promotora.

PaginacjPaginacjęę stron rozpoczynamy od spisu trestron rozpoczynamy od spisu treśści.ci.
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NajczNajczęśęściej stosowane wytyczne formatowania:ciej stosowane wytyczne formatowania:

Praca musi zawieraPraca musi zawieraćć "Literatur"Literaturęę" (lub inaczej pi" (lub inaczej piśśmiennictwo, referencje). Lista miennictwo, referencje). Lista 
"literatura" powinna by"literatura" powinna byćć oddzielnoddzielnąą czczęśęściciąą pracy, na poziomie rozdziapracy, na poziomie rozdziałłu w u w 
strukturze pracy. Kastrukturze pracy. Każżda pozycja w spisie literatury musi zawierada pozycja w spisie literatury musi zawieraćć: autora, tytu: autora, tytułł
pracy, wydawnictwo/czasopismo/adres http/ftp, rok publikacji, stpracy, wydawnictwo/czasopismo/adres http/ftp, rok publikacji, strony odrony od--do w do w 
przypadku artykuprzypadku artykułłóów w czasopismach. Lista nie mow w czasopismach. Lista nie możże zawierae zawieraćć pozycji, do pozycji, do 
ktktóórych nie ma odworych nie ma odwołłaańń w tekw tekśście. Lista powinna bycie. Lista powinna byćć posortowana alfabetycznie posortowana alfabetycznie 
wedwedłług nazwisk autorug nazwisk autoróów. Pozycje na liw. Pozycje na liśście referencji powinny bycie referencji powinny byćć ponumerowane ponumerowane 
kolejnymi liczbami naturalnymi. kolejnymi liczbami naturalnymi. 
UUżżywanie skrywanie skróóttóów nazwisk autorw nazwisk autoróów lub ich inicjaw lub ich inicjałłóów w pow w połąłączeniu z rokiem czeniu z rokiem 
wydania, wydania, npnp. AB99, jest tak. AB99, jest takżże akceptowalne. e akceptowalne. 
Praca musi zawieraPraca musi zawieraćć odwoodwołłania w tekania w tekśście do wszystkich pozycji w literaturze. cie do wszystkich pozycji w literaturze. 
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NajczNajczęśęściej stosowane wytyczne formatowania:ciej stosowane wytyczne formatowania:

Preferowana forma odwoPreferowana forma odwołłaańń to numer pozycji w spisie zamknito numer pozycji w spisie zamknięęty w nawiasach ty w nawiasach 
kwadratowych, kwadratowych, npnp. [1], [23]. Odwo. [1], [23]. Odwołłania [AB99] sania [AB99] sąą taktakżże akceptowalne, jednak e akceptowalne, jednak 
wwóówczas lista pozycji literaturowych musi zawierawczas lista pozycji literaturowych musi zawieraćć te skrte skróóty, a nie kolejne ty, a nie kolejne 
numery pozycji. Prosznumery pozycji. Proszęę nie umieszczanie umieszczaćć odwoodwołłaańń do literatury w stopce strony. do literatury w stopce strony. 
OdwoOdwołłania do numeru strony i linijki, w ktania do numeru strony i linijki, w któórej corej cośś powiedziano w jakimpowiedziano w jakimśś
artykule/ksiartykule/książążce nie jest poce nie jest pożążądane (bo czdane (bo częęsto wyrywa to stwierdzenia z sto wyrywa to stwierdzenia z 
kontekstu). kontekstu). 
OdwoOdwołłania do literatury ([1],[123], [AB99]) nie powinny wystania do literatury ([1],[123], [AB99]) nie powinny wystęępowapowaćć w tytuw tytułłach ach 
rozdziarozdziałłóów.w.
W spisie literatury umieszczamy tylko te pozycje, które autor przeczytał!!!!
W literaturze powinny znaleźć się wszystkie ważne pozycje na dany temat. 
Jakość podanej literatury wpływa na ocenę pracy. 
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PROMOTOR MA ZAWSZE PROMOTOR MA ZAWSZE 
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