Załącznik nr 1.2. do procedury WSZJK-FP/1(wersja: 01)

Ramowe wymagania w zakresie pracy dyplomowej
dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim

FORMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACY LICENCJACKIEJ
Praca licencjacka stanowi formę samodzielnego rozwiązania określonego zadania
z elementami teoretycznymi i praktycznymi (objętość około 40-60 stron wydruku
komputerowego). Przy konstruowaniu pracy Student powinien wykazać się wiedzą
i umiejętnościami w zakresie rozwiązywania zadań na poziomie studiów pierwszego stopnia
oraz powinien zaprezentować postawę eksponującą pożądane kompetencje społeczne
w zakresie m.in.: krytycznej oceny posiadanej wiedzy, samodzielnego myślenia,
kultywowania i upowszechniania wzorców właściwego postępowania w środowisku
uniwersyteckim i poza nim.
Praca licencjacka może być opracowaniem o charakterze, np.:
− monograficznym (uporządkowanie wiedzy w badanym obszarze, skoncentrowanym na
obiekcie badawczym, np. procesie, zjawisku, organizacji);
− projektu (metodologiczne przezwyciężenie niekorzystnego stanu napotkanego przez
Studenta w różnych instytucjach związanych z kierunkiem studiów lub próbą
wypełnienia wyzwania metodologicznego);
− teoretycznym (uporządkowana i usystematyzowana wiedza, powstająca głównie
w efekcie studiów różnych opublikowanych opracowań naukowych, a także oparta na
badaniach poznawczych, których celem jest wzbogacenie wiedzy i formułowania
ogólnych praw naukowych w zakresie dyscypliny nauk o bezpieczeństwie)1.
Charakter pracy licencjackiej każdorazowo powinien być wypracowany wraz
z promotorem, w tym powinien być wypadkową wielu czynników określających warunki
brzegowe danej pracy licencjackiej, np.: poziomem dysertabilności pracy licencjackiej, głębią
percepcji postrzegania i analizowania rozwiązywanego problemu, możliwościami
zastosowania odpowiednich metod i technik badawczych, dostępnością do relewantnej
z tematem licencjatu literatury oraz dostępnością materiałów źródłowych, poziomem
utylitarności pracy, aktualnością rozwiązywanych problemów oraz innych ograniczeń, które
są istotne przy opracowywaniu danego tematu i rozwiązywaniu danego problemu naukowego.
WYMAGANIA W ZAKRESIE STRUKTURY I EDYCJI PRACY LICENCJACKIEJ
1. Struktura pracy

Praca licencjacka, bez względu na charakter, zasadniczo powinna składać się
z następujących części:
− strony tytułowej;
− spisu treści;
− streszczenia i słów kluczowych przygotowanego w języku polskim i języku obcym;
− wstępu;
− rozdziałów;
− zakończenia;
− bibliografii;
− spisu tabel, wykresów, schematów, rysunków, map;
− aneksu (aneksów);
− oświadczenia autora pracy dyplomowej.
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2. Wymagania edytorskie

Praca licencjacka powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w
Procedurze procesu dyplomowania, punkt 5.6.1. Wymagania edytorskie.
Przypisy oraz bibliografia załącznikowa w pracy licencjackiej mogą być wykonane
zgodnie z normą PN-ISO 690: 2012 lub według zasad określonych indywidualnie przez
promotora.
FORMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACY MAGISTERSKIEJ
Praca magisterska nie powinna stanowić prostej kontynuacji pracy licencjackiej. Powinna
mieć charakter naukowy oraz być uporządkowanym i aktualnym źródłem wiedzy z danego
tematu, zawierającym własną ocenę analizowanego tematu i wykonanym w sposób
samodzielny (objętość około 60-80 stron wydruku komputerowego). Przy konstruowaniu
pracy Student powinien wykazać wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania zadań na
poziomie studiów drugiego stopnia oraz kompetencje społeczne w zakresie m.in. krytycznej
oceny posiadanej wiedzy, samodzielnego jej uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy
i umiejętności.
Praca magisterska może być opracowaniem o charakterze, np.:
− badawczym (konstruowanie i prowadzenie badań, a w szczególności umiejętność
opracowania i prezentowania wyników oraz formułowania wniosków);
− projektu (praca jest propozycją praktycznego, tj. metodologicznego przezwyciężenia
niekorzystnego stanu napotkanego przez Studenta w różnych instytucjach związanych
z kierunkiem studiów lub próbą wypełnienia wyzwania metodologicznego
wyłaniającego się z kwerendy w literaturze dotyczącej bezpieczeństwa narodowego)2.
Charakter pracy magisterskiej każdorazowo powinien wypracowany wraz z promotorem,
w tym powinien być wypadkową wielu czynników określających warunki brzegowe takiej
pracy: poziomem dysertabilności pracy magisterskiej, głębią percepcji postrzegania
i analizowania rozwiązywanego problemu, możliwościami zastosowania odpowiednich metod
i technik badawczych, dostępnością do relewantnej z tematem pracy magisterskiej literatury
oraz dostępnością materiałów źródłowych, poziomem utylitarności pracy, aktualnością
rozwiązywanych problemów, możliwościami kontynuowania badań etc.
WYMAGANIA W ZAKRESIE STRUKTURY I EDYCJI PRACY MAGISTERSKIEJ
1. Struktura pracy

W pracy magisterskiej powinny być przestrzegane wymogi merytoryczne, formalne
i edytorskie, które są przedmiotem oceny. Praca magisterska, bez względu na charakter,
zasadniczo powinna składać się z następujących części:
− strony tytułowej;
− spisu treści;
− streszczenia i słów kluczowych przygotowanego w języku polskim i języku obcym;
− wstępu;
− rozdziałów;
− zakończenia;
− bibliografii;
− spisu tabel, wykresów, schematów, rysunków, map;
− aneksu (aneksów);
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− oświadczenia autora pracy dyplomowej.
2. Wymagania edytorskie

Praca magisterska powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi
w Procedurze procesu dyplomowania, punkt 5.6.1. Wymagania edytorskie.
Przypisy oraz bibliografia załącznikowa w pracy magisterskiej mogą być wykonane
zgodnie z normą PN-ISO 690: 2012 lub według zasad określonych indywidualnie przez
promotora.

