Załącznik nr 1
do Regulaminu EGZAMINÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH (DYPLOMOWYCH)
NA KIERUNKACH POLITOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE oraz EUROPEISTYKA
UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Wymogi stawiane pracom licencjackim
w Instytucie Politologii UKSW
Praca licencjacka stanowi zwieńczenie trzyletniego okresu nauki w szkole wyższej. Stanowi ona generalny egzamin
z nabytych w trakcie studiów: wiedzy oraz umiejętności jej wykorzystania, komunikowania, rozpowszechniania. W
związku z powyższym należy oczekiwać, że będzie ona spełniać określone standardy w zakresie: (a) techniki wykonania i prezentacji wyników przeprowadzonych badań, (b) formalnych aspektów związanych z poszczególnymi,
integralnymi częściami pracy magisterskiej, ale przede wszystkim w odniesieniu do (c) metodologii, polegającej na
umiejętnym doborze technik i narzędzi badawczych w celu udzielenia odpowiedzi na kluczowe pytania badawcze.

(a) Strona techniczna pracy licencjackiej
Objętość: 40-50 znormalizowanych (1 strona = 2000 znaków ze spacjami) stron formatu A4 (bez Aneksu)
Marginesy: lewy – 3,5-4,0 cm, prawy – 1,0-1,5 cm, dolny i górny – 2,0-2,5 cm
Akapit (interlinia) w tekście głównym: 1,5
Justowanie tekstu głównego: obustronne
Czcionka tekstu głównego (rozmiar): 12-13
Przypisy: dolne, polskie skróty i nazewnictwo (dz. cyt.; art. cyt.; dok. cyt.; tamże, tenże itd.)
(b) Wymogi formalne dotyczące kolejności i zawartości poszczególnych części pracy
Praca magisterska zawiera następujące elementy wg podanej kolejności:












Strona tytułowa
Spis treści
Wykaz skrótów *
Wstęp
Rozdziały (od trzech do pięciu)
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, schematów, diagramów, rysunków itp. *
Streszczenie *
Aneks *
Oświadczenie samodzielności (wg wzoru ze strony internetowej Wydziału)

* - element fakultatywny
Poszczególne elementy powinny zawierać:


Strona tytułowa: nazwa uczelni; nazwa wydziału; nazwa instytutu; nazwisko autora; nr albumu; tytuł pracy; informacja o specjalności, na której została napisana praca; nazwisko promotora; miejsce i data opublikowania pracy.



Wykaz skrótów (i symboli): wszystkie skróty i symbole użyte w pracy wraz z wyjaśnieniem; jeśli chodzi o
skróty i nazwy obcojęzyczne, należy obok nazwy obcojęzycznej zamieścić tłumaczenie na język polski; układ
alfabetyczny.



Wstęp: ogólne wprowadzenie do obszaru problemowego pracy; zwięzła prezentacja dotychczasowych badań
i ich wyników odnośnie do poruszanej problematyki (tzw. stan badań); szczegółowa prezentacja własnego zagadnienia badawczego (motywy i racje podjęcia danego tematu; problem badawczy; cel pracy; hipoteza; zakres pracy; metody, techniki i narzędzia badawcze; struktura pracy).



Rozdziały: wprowadzenie do rozdziału – szczegółowe pytania badawcze; analiza poszczególnych zagadnień
w ramach podrozdziałów i paragrafów; wnioski z analiz.



Zakończenie: zwięzłe ustosunkowanie się do postawionych na wstępie hipotez, w świetle uzyskanych w
trakcie badań danych; omówienie występujących w trakcie prowadzonych badań trudności; perspektywa
nowych badań (nowe pytania badawcze).



Bibliografia: podział na źródła i opracowania; próba typologizacji poszczególnych źródeł i opracowań; w
obrębie poszczególnych działów – układ alfabetyczny; minimum: 20 pozycji „nieinternetowych” (nie dotyczy czasopism naukowych dostępnych przez internet).



Spis tabel, schematów, diagramów, rysunków itp.: wykaz wg numerów poszczególnych pozycji, oddzielny
dla każdego typu prezentacji graficznych.



Streszczenie: objętość 1-2 stron maszynopisu w języku polskim oraz jednym z języków konferencyjnych
(angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, chiński).



Aneks: spis poszczególnych pozycji – załączników, następnie – załączniki.

(c) Wymogi metodologiczne (poziom zaawansowania teoretycznego)
W ramach pracy magisterskiej student/ka powinien/powinna:


sprecyzować najważniejsze pojęcia używane w swojej pracy, zwłaszcza jeśli są one niejednoznaczne i budzące kontrowersje (we Wstępie lub w jednym z rozdziałów);



przedstawić problem badawczy, hipotezy oraz metody, techniki i narzędzia analizy, za pomocą których
student/studentka zamierza odpowiedzieć na główne pytanie problemowe (we Wstępie lub w jednym z
rozdziałów).



doprecyzować obszar badawczy – zakres przedmiotowy pracy (zakresy: podmiotowy, materialny, terytorialny i czasowy)

Praca licencjacka spośród trzech głównych funkcji badań naukowych (deskryptywna, eksplanacyjna i prognostyczna), powinna realizować pierwszą z nich. Możliwa i pożądana jest realizacja funkcji diagnostycznej.
W ramach pracy licencjackiej powinien mieć miejsce szczegółowy opis wybranego fenomenu społeczno-politycznego,
uwzględniający jego cechy ilościowe i jakościowe (np. szczegółowa charakterystyka działalności wybranej instytucji).
Charakterystyki tej należy dokonać na podstawie zgromadzonej literatury (opracowań) oraz źródeł.


Szczegółowe standardy w publikacjach:
R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2005.
K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2010.

