WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
-----------------------------------------------------------------KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

REGULAMIN DYPLOMOWANIA
STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA
NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział Nauk Społecznych
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

Opracowano na podstawie procedury: „Proces dyplomowania”
Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
(numer WSZJK-U/11, wersja: 02 z dnia 17 czerwca 2015 r.)

Zatwierdzono na posiedzeniu
Rady Wydziału Nauk Społecznych
dnia 09.12.2016 r.

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ I
Procedura dyplomowania
ROZDZIAŁ II
Obligatoryjne efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo
Narodowe
ROZDZIAŁ III
Obligatoryjne efekty kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo
Narodowe
ROZDZIAŁ IV
Wymogi formalne i redakcyjne prac dyplomowych w zakresie studiów pierwszego stopnia
na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
ROZDZIAŁ V
Wymogi formalne i redakcyjne prac dyplomowych w zakresie studiów drugiego stopnia
na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

2

ROZDZIAŁ I
PROCEDURA DYPLOMOWANIA
§1
Definicje
1. Arkusz recenzji – ujednolicony arkusz oceny pracy dyplomowej, służący do przygotowania recenzji ww. pracy.
2. Egzamin dyplomowy – egzamin licencjacki i egzamin magisterski, którego jedną
z części jest obrona pracy dyplomowej, przeprowadzany w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego.
3. Praca dyplomowa – praca licencjacka w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz
praca magisterska w przypadku studiów drugiego stopnia, przygotowana w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego.
4. Kierownik naukowy1 – opiekun Dyplomanta, posiadająca stopień naukowy doktora,
doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
5. Recenzent – osoba posiadająca stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub
tytuł profesora, która recenzuje pracę dyplomową.
§2
Dobór prowadzących proseminarium i seminarium dyplomowe
1. Na dwa miesiące przed początkiem czwartego semestru, kiedy rozpoczyna się proseminarium2/seminarium dyplomowe3 na studiach pierwszego stopnia i przed początkiem drugiego semestru, kiedy rozpoczyna się seminarium dyplomowe4 na studiach drugiego stopnia, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego wyznacza pracowników naukowych odpowiedzialnych za realizację modułów dyplomowych.
2. Seminarium dyplomowe powinni prowadzić pracownicy naukowi posiadający co najmniej stopień naukowy doktora (w przypadku seminarium magisterskiego, tylko za zgodą
Rady Wydziału) oraz dyplom lub znaczący dorobek naukowy w zakresie konkretnej dyscypliny naukowej. Proseminarium może prowadzić osoba z tytułem zawodowym magistra
lub wyższym.
Pojęcie „Kierownik naukowy” utożsamia się z pojęciem „Promotor”, mającym odniesienie w procedurze „Proces dyplomowania” Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia numer WSZJK-U/11, wersja: 02
z dnia 17 czerwca 2015 r. W załącznikach do Regulaminu użyte zostało sformułowanie „Promotor”.
2
W ramach studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
3
W ramach studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.
4
W ramach studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym.
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3. Kierownik Katedry przedkłada Dziekanowi Wydziału Nauk Społecznych listę pracowników naukowych wyznaczonych do prowadzenia proseminarium/seminarium dyplomowego.
§3
Wybór Kierownika naukowego
1. Zakres tematyczny seminarium dyplomowego, wyznaczony dla poszczególnych pracowników naukowych, podawany jest do wiadomości Studentów poprzez Wirtualną Uczelnię.
Listy z nazwiskami pracowników naukowych prowadzących seminarium dyplomowe
znajdują się również w Sekretariacie Katedry.
2. Studenci po zapoznaniu się z zakresem tematycznym seminarium dyplomowego dokonują
wyboru Kierownika naukowego i za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni wpisują się na listę uczestników określonego modułu.
a. Listy uczestników poszczególnych seminariów dyplomowych przekazywane są pracownikom naukowym prowadzącym poszczególne zajęcia.
b. Przyjmuje się zasadę, że liczebność grup seminarium dyplomowego określa każdorazowo Uchwała Senatu UJK5.
§4
Wybór tytułu i zatwierdzanie tematów prac
1. Kierownik naukowy proponuje temat pracy dyplomowej6 w uzgodnieniu ze Studentem
w terminie ustalonym przez Kierownika Katedry, jednak nie później, niż rok przed terminem planowanego egzaminu dyplomowego.
2. Kierownik naukowy przekazuje tematy prac Kierownikowi Katedry.
3. Tytuł7 pracy dyplomowej wybiera i formułuje Student, uwzględniając przy wyborze własne zainteresowania i preferencje. Przy wyborze i sformułowaniu tytułu pracy Kierownik
naukowy może pełnić funkcję doradczą.
4. Kierownik naukowy przyjmuje i akceptuje tytuły pracy dyplomowych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 maja
2015 r. zmieniające zarządzenie nr 40/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30
maja 2014 roku w sprawie ustalenia liczebności grup i form zajęć dydaktycznych, liczba Studentów w grupie
seminaryjnej nie może przekraczać 12 osób.
6
Temat pracy to obszar związany z kierunkiem studiów.
7
Tytuł pracy, jako odniesienie do tematyki i przedmiotu badań, nie jest tożsamy z tematem (obszarem) pracy.
5
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5. Tematy prac dyplomowych muszą zostać zaopiniowane przez Kierunkowy Zespół
ds. Programów Kształcenia, a następnie zatwierdzone przez Radę Wydziału Nauk Społecznych .
6. Po zakończeniu postępowania związanego z wybieraniem tematów prac dyplomowych,
Kierownik Katedry sporządza ostateczną zbiorczą listę z nazwiskami kierujących pracami
i nazwiskami Studentów realizujących dany temat (Załącznik 1: Lista seminarzystów
wraz z obszarami/tematami prac).
7. Zmiana Kierownika naukowego może zostać dokonana z powodów organizacyjnych lub
na uzasadniony wniosek Studenta decyzją Dziekana Wydziału po pozytywnej opinii Kierownika Katedry w porozumieniu z dotychczasowym i nowym kierownikiem naukowym
(Załącznik 2: Podanie w sprawie zmiany seminarium dyplomowego).
8. Lista Dyplomantów widoczna jest dla Kierownika naukowego w Wirtualnej Uczelni.
§5
Wytyczne dotyczące pracy dyplomowej
1.

W zakresie wymogów podstawowych:
a. praca dyplomowa jest przygotowana samodzielnie przez Studenta, pod opieką Kierownika naukowego;
b. temat pracy dyplomowej powinien być związany ze kierunkiem kształcenia.
c. praca dyplomowa podlega recenzji;
d. praca dyplomowa stanowi przedmiot dyskusji w czasie egzaminu dyplomowego;
e. praca dyplomowa jest dowodem opanowania przez Autora wiedzy z danego kierunku studiów i specjalności, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, badań
i analizy wybranego zagadnienia (w przypadku pracy magisterskiej), a także formułowania ocen i wniosków;
f. w pracach dyplomowych powinny być przestrzegane wymogi merytoryczne, formalne i edytorskie, które są przedmiotem oceny oraz podstawowe zasady metodologii, przewidziane do badań w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

2.

W zakresie wymogów merytorycznych:
a. praca dyplomowa powinna być zgodna z tematem, którego wybór powinien być starannie przemyślany i poprzedzony wstępnym zapoznaniem się z literaturą przedmiotu;
b. praca dyplomowa powinna wykazać:
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 umiejętność badawczą Studenta, pozwalającą na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań w zakresie bezpieczeństwa, w których wykazana jest umiejętność opracowania i prezentowania wyników oraz formułowania wniosków i kierunków dalszych badań,
 umiejętność przedstawienia przez Studenta problematyki metodologicznej
(opracowanie o charakterze projektu), co oznacza wskazanie i identyfikację
konkretnych zagadnień z zakresu tematyki obejmującej kierunek studiów
i specjalność;
c. Student powinien wykazać się umiejętnością selekcji materiału oraz sprawnością analizy literatury przedmiotu i dokonywania syntezy treści;
d. Udział Studenta w seminarium dyplomowym i przygotowanie przez niego pracy powinno umożliwić mu osiągnięcie i utrwalenie efektów kształcenia opisanych w części
dotyczącej obligatoryjnych efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego
stopnia.
§6
Złożenie pracy dyplomowej
1. Student składa do dziekanatu, nie później, niż dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego dwa egzemplarze wydrukowanej pracy z załączonym
do nich oświadczeniem autora o autorstwie pracy (Załącznik 9: Oświadczenie autora o autorstwie pracy licencjackiej/pracy magisterskiej):
a. jeden egzemplarz do dziekanatu, drukowany dwustronnie, oprawiony w okładkę
miękką z przeźroczystą stroną tytułową, zatwierdzony i podpisany przez Kierownika naukowego (przeznaczony do archiwum);
b. jeden egzemplarz dla Recenzenta;
c. jeden egzemplarz dla Kierownika naukowego.
2. Jeden z egzemplarzy (złożony do dziekanatu) dodatkowo powinien zawierać elektroniczny zapis pracy (Załącznik 8: Wzór etykiety nośnika elektronicznego).
3. Kierownik naukowy i Recenzent pobierają druki recenzji z dziekanatu i przekazują recenzję pracy do dziekanatu najpóźniej tydzień przed terminem egzaminu dyplomowego.
4. Druk recenzji dla prac licencjackich ma układ tabelaryczny (Załącznik 10: Opinia Kierownika naukowego pracy licencjackiej, Załącznik 11: Opinia Recenzenta pracy licencjackiej), zaś dla prac magisterskich opisowy (Załącznik 12: Ocena Kierownika naukowe-
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go pracy magisterskiej opisowa, Załącznik 13: Ocena Recenzenta pracy magisterskiej opisowa).
5. W wyjątkowych przypadkach o wyborze druku recenzji dla prac magisterskich w danym
roku akademickim decyduje Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego na wniosek
Kierowników naukowych, sprawujących opiekę nad Studentami przystępującymi w ww.
roku do egzaminu dyplomowego.(Załącznik 14: Ocena Kierownika naukowego pracy
magisterskiej tabelaryczna, Załącznik 15: Ocena Recenzenta pracy magisterskiej tabelaryczna).
§7
Przebieg egzaminu dyplomowego
1. Egzamin dyplomowy ma formę egzaminu ustnego składanego przed Komisją egzaminacyjną (Załącznik 3: Kwestionariusz zgłoszenia egzaminu dyplomowego).
2. W skład Komisji egzaminacyjnej wchodzą trzy osoby: Przewodniczący (samodzielny pracownik naukowy posiadający stopień co najmniej doktora habilitowanego), Kierownik
naukowy i Recenzent. Uprawnienia do przewodniczenia Komisji egzaminacyjnej określa
Regulamin Studiów.
3. Egzamin obejmuje pytania odnoszące się do tematyki pracy dyplomowej oraz pytania
dotyczące bezpośrednio kierunku studiów egzaminowanego Studenta.
4. Egzamin dyplomowy przebiega według następujących etapów:
a.

przywitanie Studenta przez Przewodniczącego Komisji i poinformowanie go o spełnieniu warunków upoważniających do przystąpienia do egzaminu tj. uzyskanie absolutorium i opracowanie pracy dyplomowej pozytywnie ocenionej. Podanie Studentowi oceny jego pracy wystawionej przez Kierownika naukowego i Recenzenta;

b.

sprawdzenie przez Przewodniczącego danych zawartych w protokole Komisji egzaminu
dyplomowego;

c.

ogłoszenie przez Przewodniczącego rozpoczęcia egzaminu, który składa się
z następujących etapów:
 przedstawienia Studentowi przez Kierownika naukowego pytania dotyczącego części
metodologicznej pracy dyplomowej; odpowiedź na pytanie ocenia Kierownik naukowy;
 przedstawienia Studentowi przez Recenzenta pytania obejmującego treści merytoryczne pracy; odpowiedź Studenta na pytania – maksymalnie 10 minut; odpowiedź na pytania ocenia Komisja;
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 przedstawienia przez Przewodniczącego Komisji pytania dotyczącego treści programowych ze studiów; odpowiedź na pytania ocenia Komisja (Przewodniczący może
zrezygnować z zadawania pytań i przekazać to uprawnienie Recenzentowi lub Kierownikowi naukowemu).
d.

po udzieleniu odpowiedzi, Student opuszcza pomieszczenie, w którym przeprowadzany
jest egzamin dyplomowy, a Komisja przystępuje do przeprowadzenia oceny egzaminu
i całości studiów;

e.

po wypełnieniu przez członków Komisji dokumentów (Załącznik 16: Protokół komisji
egzaminu licencjackiego, Załącznik 17: Protokół komisji egzaminu magisterskiego)
Kierownik naukowy prosi osobę egzaminowaną i Przewodniczący Komisji przedstawia
jej werdykt.
§8
Uwagi końcowe

1. W pracy dyplomowej należy przestrzegać podstawowych zasad etyki, sformułowanych
w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego (Uchwała Nr 10/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 13 grudnia 2012 r.).
2. Praca dyplomowa zostaje poddana weryfikacji w systemie antyplagiatowym, zgodnie
z obowiązującym Zarządzeniem Rektora UJK (Załącznik 18: Protokół oceny oryginalności pracy).
3. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia procedury antyplagiatowej (wyniku oględzin raportu
podobieństwa), praca dyplomowa zostanie uznana za:
a. niebudzącą wątpliwości – zostaje przedstawiona do dalszego etapu procedury dyplomowania;
b. wymagającą dodatkowej oceny z powodu występowania niedopuszczalnych zapożyczeń – Kierownik naukowy pracy może dokonać dodatkowej oceny;
c. plagiat, praca dyplomowa nie zostaje przedstawiona do dalszego etapu procedury
dyplomowania, natomiast w stosunku do autora pracy dyplomowej zostaje wszczęte
postępowanie wyjaśniające.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy
Rozdziałów VII i VII Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Załącznik do Uchwały nr 18/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z 26 lutego 2015 roku).
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ROZDZIAŁ II
OBLIGATORYJNE EFEKTY KSZTAŁCENIA
W ZAKRESIE PROSEMINARIUM I SEMINARIUM DYPLOMOWEGO
DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA
NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
§1
Proseminarium
1. Określa się następujące efekty kształcenia dla przedmiotu „Proseminarium” dla studiów
pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe:
a. w zakresie wiedzy:
 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu metodologii badań nauk społecznych;
 Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu metodologii badań nauk społecznych;
 Student objaśnia etapy procesu badawczego i pisania pracy licencjackiej;
b. w zakresie umiejętności:


Student formułuje ogólne wnioski związane z procesem badawczym;

 Student projektuje listę zadań do wykonania na poszczególnych etapach pisania
pracy licencjackiej;
 Student opracowuje sposoby rozwiązywania potencjalnych problemów związanych z procesem badawczym i pisaniem pracy licencjackiej;
c. w zakresie kompetencji społecznych:
 Student jest świadomy znaczenia procesu pisania pracy licencjackiej i obrony
pracy;
 Student wykazuje aktywność w podejmowaniu działań zmierzających do samodzielnego napisania pracy licencjackiej;
 Student jest wrażliwy na kwestie związane z etycznym postępowaniem w trakcie
realizowania procesu badawczego i pisania pracy licencjackiej.
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§2
Seminarium dyplomowe (profil ogólnoakademicki)
1. Określa się następujące efekty kształcenia dla przedmiotu „Seminarium dyplomowe” dla
studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Bezpieczeństwo
Narodowe:
a. w zakresie wiedzy:
 Student posiada wiedzę dotyczącą zasad przygotowania i opracowania pracy
dyplomowej w KBN WNS. Zna wytyczne dotyczące pracy licencjackiej w zakresie wymogów podstawowych, merytorycznych i formalnych;
 Student wymienia i wyjaśnia poszczególne etapy konstruowania koncepcji pracy
(badań teoretycznych i empirycznych);
 Student definiuje terminy i pojęcia dotyczące badań;
 Student zna podstawowe zasady etyczne dotyczące prowadzenia badań naukowych;
b. w zakresie umiejętności:


Student stosuje zasady przygotowania i opracowania pracy dyplomowej w KBN
WNS. Postępuje zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania pracy licencjackiej w zakresie wymogów podstawowych, merytorycznych i formalnych
przyjętych w UJK;

 Student projektuje etapy koncepcji badawczej;
 Student konstruuje i prowadzi proste badania teoretyczne;
 Student stosuje zasady etyki badań naukowych;
c. w zakresie kompetencji społecznych:
 Student jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych;
 Student wykazuje aktywność badawczą.
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§3
Seminarium dyplomowe (profil praktyczny)
1. Określa się następujące efekty kształcenia dla przedmiotu „Seminarium dyplomowe” dla
studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe:
a. w zakresie wiedzy:
 Student ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach pozyskiwania
danych, odpowiednich dla nauk społecznych w tym nauk o bezpieczeństwie,
właściwych dla bezpieczeństwa narodowego, pozwalających opisywać struktury
i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych instytucji oraz organizacji społecznych lub
gospodarczych (BN_W06; S1P_W06);
 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (BN_W10; S1P_W10);
b. w zakresie umiejętności:
 Student posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych oraz literatury
przedmiotu właściwych dla dyscypliny nauk o bezpieczeństwie;
c. w zakresie kompetencji społecznych:
 Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
 Student samodzielnie przygotowuje projekty opisu inicjatyw społecznych
i obywatelskich.
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ROZDZIAŁ III
OBLIGATORYJNE EFEKTY KSZTAŁCENIA
W ZAKRESIE SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO
DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA
NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
§1
Seminarium magisterskie
1. Określa się następujące efekty kształcenia dla przedmiotu „Seminarium magisterskie”,
realizowanego w ramach studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku
Bezpieczeństwo Narodowe:
a.

w zakresie wiedzy:
 Student posiada wiedzę dotyczącą zasad przygotowania i opracowania pracy
dyplomowej w KBN WNS. Zna wytyczne dotyczące opracowania pracy magisterskiej w zakresie wymogów podstawowych, merytorycznych i formalnych;
 Student definiuje pojęcia z zakresu metodologii badań bezpieczeństwa;
 Student objaśnia etapy procesu badawczego i pisania pracy magisterskiej;


Student zna podstawowe zasady etyczne dotyczące prowadzenia badań naukowych;

b. w zakresie umiejętności:
 Student stosuje zasady przygotowania i opracowania pracy dyplomowej
w KBN WNS. Postępuje zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania
pracy magisterskiej w zakresie wymogów podstawowych, merytorycznych
i formalnych przyjętych w UJK;
 Student projektuje listę zadań do wykonania na poszczególnych etapach pisania pracy magisterskiej;
 Student konstruuje i prowadzi badania teoretyczne oraz empiryczne;
 Student stosuje zasady etyki badań naukowych;
c. w zakresie kompetencji społecznych:
 Student jest świadomy znaczenia procesu opracowania pracy magisterskiej
i obrony pracy;
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 Student jest wrażliwy na kwestie związane z etycznym postępowaniem w trakcie realizowania procesu badawczego i pisania pracy magisterskiej;


Student wykazuje aktywność w podejmowaniu działań zmierzających do samodzielnego napisania pracy magisterskiej.
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ROZDZIAŁ IV
WYMOGI FORMALNE I REDAKCYJNE PRAC DYPLOMOWYCH
W ZAKRESIE STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA
NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
§1
Wymogi formalne
1. Praca dyplomowa stanowi formę samodzielnego rozwiązania określonego zadania praktycznego lub teoretycznego.
2. Przy konstruowaniu pracy dyplomowej Student powinien wykazać wiedzę i umiejętności
w zakresie rozwiązywania zadań na poziomie studiów pierwszego stopnia.
3. Praca dyplomowa powinna obejmować nowe ujęcie wybranego tematu.
4. Praca dyplomowa powinna mieć charakter naukowy, tzn. powinna być uporządkowanym
i aktualnym źródłem wiedzy z danego tematu, zawierającym własną ocenę analizowanego
tematu i wykonanym w sposób samodzielny.
5. Praca dyplomowa może być opracowaniem o charakterze:
a. badawczym, gdzie wykazana jest umiejętność konstruowania i prowadzenia prostych badań, a w szczególności umiejętność opracowania i prezentowania wyników
oraz formułowania wniosków i kierunków dalszych badań;
b. monograficznym, skierowanym na uporządkowanie wiedzy w badanym obszarze,
skoncentrowanym na jednym obiekcie badawczym, np. procesie, zjawisku, organizacji8;
c. projektu, kiedy 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 dot. bezpieczeństwa narodowego9;
d. teoretycznym, obejmującą uporządkowaną i usystematyzowaną wiedzę, powstającą
głównie w efekcie studiów różnych opublikowanych opracowań naukowych, a także
opartą na badaniach poznawczych, których celem jest wzbogacenie wiedzy i formułowania ogólnych praw naukowych w zakresie dyscypliny naukowej nauk o bezpieczeństwie;

K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką , magisterską , doktorską , Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2012, s. 22.
9
Ibidem.
8
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6. Każda praca dyplomowa, bez względu na charakter, powinna składać się z następujących
części:
a. strony tytułowej (Załącznik 4: Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej);
b. spisu treści (Załącznik 6: Wzór spisu treści pracy licencjackiej i pracy magisterskiej);
c. streszczenia przygotowanego w języku polskim i języku angielskim (Załącznik 7:
Wzór układu streszczenia pracy dyplomowej w języku polskim i języku angielskim);
d. wstępu: we wstępie należy zarysować ogólne tło badanego problemu lub przezwyciężanego stanu albo wyzwania metodologicznego, wskazać przesłanki wyboru
tematu pracy, określić jej część metodologiczną (cel, problemy, metody badawcze,
ocenę przydatności źródeł i literatury, układ pracy) oraz przedstawić ogólne informacje o zawartości (charakterystyce) poszczególnych rozdziałów pracy;
e. zawierających zasadniczy tekst pracy, w tym:


przynajmniej jednego rozdziału teoretycznego (nieobowiązkowy jeżeli opracowano rozdział wprowadzający10) oraz



kolejnych, w których Student powinien wykazać się umiejętnością przedstawienia i rozwiązania problemu badawczego z zakresu bezpieczeństwa narodowego;

f. zakończenia;
a. bibliografii (w spisie bibliografii powinny znaleźć się wszystkie pozycje cytowane
w pracy, uporządkowane alfabetycznie według nazwisk autorów; jeśli jest kilka
prac tego samego autora, powinny być uporządkowane według roku wydania:
od najnowszego do najstarszego; jeśli korzysta się z kilku publikacji tego samego
autora z tego samego roku należy przy roku wydania wstawić kolejne małe litery
alfabetu). W bibliografii nie uwzględnia się numerów stron cytowanych publikacji
oraz nie stosuje się numeracji kolejności pozycji (Załącznik 19: Przykładowe zasady sporządzania przypisów i bibliografii);
g. spisu tabel, wykresów i rysunków (Załącznik 20: Przykładowe zasady spisu tabel,
wykresów i rysunków);
h. aneksu (aneksów).

Rozdziału teoretycznego nie opracowuje się, jeżeli w rozdziale pierwszym wprowadzającym zawarto odpowiednie treści wyjaśniające i wprowadzające w główną treść pracy.
10
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7. Praca o charakterze badawczym powinna zawierać:
b. część metodologiczną, a w niej: cel badań (uszczegółowienie celu badań w gestii
Kierownika naukowego), przedmiot badań, problemy badawcze główny (główne)
i szczegółowe, hipotezy (w przypadku ich braku należy podać uzasadnienie) oraz
metody, techniki i narzędzia badawcze (wystarczy jedna metoda bądź technika);
c. analizę i interpretację wyników badań własnych oraz wnioski z przeprowadzonych
badań – główne rozdziały pracy do uzgodnienia z Kierownikiem naukowym);
d. zakończenie, w którym powinny być informacje podsumowujące ustalenia dokonane przez autora, tj. ocena stopnia realizacji celu badań lub zamiaru skonstruowania projektu, zasadnicze wnioski wynikające z opracowania tematu, propozycja
wykorzystania wyników badań, weryfikacja hipotez (może być również w części
dotyczącej analizy i interpretacji wyników badań własnych), w pracy prezentującej
projekt: próba dyskusji i krytycznej oceny projektu (analiza jego atutów i słabych
stron oraz szans i zagrożeń;
8. Praca o charakterze monograficznym powinna zawierać:
a. teoretyczno-empiryczne rozważania Autora, skupione w rozdziałach pracy;
b. zakończenie, w którym powinny być informacje podsumowujące ustalenia dokonane przez Autora;
9. Praca o charakterze projektu powinna zawierać:
a. uzasadnienie zapotrzebowania instytucji związanych z kierunkiem studiów na projektowane rozwiązanie poparte analizą dokumentów, doświadczeń własnych i/lub literatury; przegląd dotychczasowych rozwiązań ukazujący, iż kluczowe aspekty
funkcjonowania danej placówki (placówki danego typu) wymagają rekonstrukcji
z uzasadnieniem pól (obszarów) wymagających opracowania na nowo lub uszczegółowienia;
b. prezentację projektu osadzonego w kontekście bezpieczeństwa narodowego, w tym
zgodnego z aktualnym prawem i pragmatyką działania instytucji danego typu.
10. Praca o charakterze teoretycznym powinna zawierać:
a. teoretyczne rozważania Autora, skupione w trzech rozdziałach pracy;
b. zakończenie, w którym powinny być informacje podsumowujące ustalenia dokonane przez Autora;
c. bibliografię;
d. spis tabel, wykresów i rysunków;
e. aneks (aneksy).
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§2
Wymogi redakcyjne
1. Sugerowana objętość pracy: 40-60 stron wydruku komputerowego; drukowanie tekstu –
dwustronne.
2. Skład komputerowy powinien spełniać następujące wymagania:
a. format arkusza papieru A4;
b. czcionka Times New Roman, rozmiar 12 pkt, normalnej grubości;
c. interlinia 1,5 pkt;
d. szerokość marginesów: lewy 3,5 cm, prawy 1,5 cm, górny 2,5 cm i dolny 2,5 cm;
e. wcięcia akapitów – jeden tabulator;
f.

tekst wyjustowany (wyrównanie tekstu głównego do lewej i prawej strony);

g. tabele i rysunki umieszczone w tekście, numerowane i nazwane nad rysunkiem/tabelą, źródło bezpośrednio pod tabelą/rysunkiem, tekst w tabeli czcionką
10 lub 11 pkt;
h. zastosowanie spacji twardej (bądź klawiszy „shift” i „enter”) w przypadku pojedynczych liter na końcu wiersza;
i. brak błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych.
3. Strony należy numerować kolejno od pierwszej do ostatniej, przy czym numeru strony nie
umieszcza się na stronie tytułowej, którą należy uznać za pierwszą. Numerację stron zaczynamy od drugiej strony wstępu. Na oznaczenie strony należy wybrać margines zewnętrzny górny lub dolny, numeracja stron arabska.
4. Każdy rozdział pracy powinien zaczynać się od nowej strony, podrozdziały mogą być
kontynuowane na bieżącej stronie:
a. tytuły rozdziałów: numeracja rzymska, czcionka 14 pkt, pogrubiona, wersaliki;
b. tytuły podrozdziałów: numeracja arabska, czcionka 12 pkt, pogrubiona;
c. nie należy stawiać kropek na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów.
5. Przypisy znormalizowane, wielkość czcionki 10 pkt. System przypisów powinien być
spójny, uporządkowany i jednolity w całej pracy (z użyciem jednego z wybranych systemów: łacińskiego lub polskiego). Autor, w porozumieniu z Kierownikiem naukowym, decyduje o kształcie przypisów (Załącznik 19: Przykładowe zasady sporządzania przypisów
i bibliografii).
6. Cytaty powinny być ujęte w cudzysłowie lub kursywą. Cytowana powinna być pozycja,
z której Student korzysta, nie zaś ta, z której korzystał cytowany autor. W trakcie realizacji pracy dyplomowej Student zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
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ROZDZIAŁ V
WYMOGI FORMALNE I REDAKCYJNE PRAC DYPLOMOWYCH
W ZAKRESIE STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA
NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
§1
Wymogi formalne
1. Praca dyplomowa powinna mieć charakter naukowy, tzn. powinna być uporządkowanym
i aktualnym źródłem wiedzy z danego tematu, zawierającym własną ocenę analizowanego
tematu i wykonanym w sposób samodzielny.
2. Praca dyplomowa powinna mieć charakter teoretyczny i/lub praktyczny. Wykonanie pracy powinno wykazać umiejętności Studenta w zakresie sprawnego posługiwania się wiedzą nabytą w czasie studiów, analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania, a także
samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych.
3. Praca dyplomowa nie powinna stanowić prostej kontynuacji pracy licencjackiej.
4. Praca dyplomowa może być opracowaniem o charakterze:
a. badawczym, gdzie wykazana jest umiejętność konstruowania i prowadzenia prostych badań, a w szczególności umiejętność opracowania i prezentowania wyników
oraz formułowania wniosków i kierunków dalszych badań;
b. 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 dot. bezpieczeństwa narodowego)11.
5. Każda praca dyplomowa, bez względu na charakter, powinna składać się z następujących
części:
a. strony tytułowej (Załącznik 5: Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej);
b. spisu treści (Załącznik 6: Wzór spisu treści pracy licencjackiej i pracy magisterskiej);
c. streszczenia przygotowanego w języku polskim i języku angielskim (Załącznik 7:
Wzór układu streszczenia pracy dyplomowej w języku polskim i języku angielskim);

11

K. Wójcik, op. cit., s. 22.
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d. wstępu: we wstępie należy zarysować ogólne tło badanego problemu lub przezwyciężanego stanu albo wyzwania metodologicznego, wskazać przesłanki wyboru
tematu pracy, określić jej część metodologiczną (cel, hipoteza, problemy, metody
badawcze, ocena źródeł i literatury, układ pracy) oraz przedstawić ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy;
e. zawierających zasadniczy tekst pracy, w tym:


przynajmniej jednego rozdziału teoretycznego (nieobowiązkowy – decyzja
Kierownika naukowego) oraz



kolejnych, w których Student powinien wykazać się umiejętnością przedstawienia i rozwiązania problemu badawczego z zakresu bezpieczeństwa narodowego;

f. zakończenia;
g. bibliografii (w spisie bibliografii powinny znaleźć się wszystkie pozycje cytowane
w pracy, uporządkowane alfabetycznie według nazwisk autorów, tytuły prac, artykułów pisane kursywą; jeśli jest kilka prac tego samego autora, powinny być uporządkowane według roku wydania: od najnowszego do najstarszego; jeśli korzysta
się z kilku publikacji tego samego autora z tego samego roku należy przy roku
wydania wstawić kolejne małe litery alfabetu). W bibliografii nie uwzględnia się
numerów stron cytowanych publikacji oraz nie stosuje się numeracji kolejności
pozycji (Załącznik 19: Przykładowe zasady sporządzania przypisów i bibliografii);
h. spisu tabel, wykresów i rysunków (Załącznik 20: Przykładowe zasady spisu tabel,
wykresów i rysunków);
i. aneksu (aneksów).
6. Praca o charakterze badawczym powinna zawierać:
a. część metodologiczną, a w niej: cel badań (uszczegółowienie celu badań w gestii
Kierownika naukowego), przedmiot badań, problemy badawcze główny (główne)
i szczegółowe, hipotezy (w przypadku ich braku należy podać uzasadnienie) oraz
metody, techniki i narzędzia badawcze (wystarczy jedna metoda bądź technika);
b. analizę i interpretację wyników badań własnych oraz wnioski z przeprowadzonych
badań (do uzgodnienia z Kierownikiem naukowym);
c. zakończenie, w którym powinny być informacje podsumowujące ustalenia dokonane przez autora, tj. ocena stopnia realizacji celu badań lub zamiaru skonstruowania projektu, zasadnicze wnioski wynikające z opracowania tematu, propozycja
wykorzystania wyników badań, weryfikacja hipotez (może być również w części
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dotyczącej analizy i interpretacji wyników badań własnych), w pracy prezentującej
projekt: próba dyskusji i krytycznej oceny projektu (analiza jego atutów i słabych
stron oraz szans i zagrożeń.
7. Praca o charakterze projektu powinna zawierać:
a. uzasadnienie zapotrzebowania instytucji związanych z kierunkiem studiów na projektowane rozwiązanie poparte analizą dokumentów, doświadczeń własnych i/lub
literatury; przegląd dotychczasowych rozwiązań ukazujący, iż kluczowe aspekty
funkcjonowania danej placówki (placówki danego typu) wymagają rekonstrukcji
z uzasadnieniem pól (obszarów) wymagających opracowania na nowo lub uszczegółowienia;
b. prezentację projektu osadzonego w kontekście bezpieczeństwa narodowego,
w tym zgodnego z aktualnym prawem i pragmatyką działania instytucji danego typu.
§2
Wymogi redakcyjne
1. Sugerowana objętość pracy: 60-80 stron wydruku komputerowego; drukowanie tekstu –
dwustronne.
2. Skład komputerowy powinien spełniać następujące wymagania:
a. format arkusza papieru A4;
b. czcionka Times New Roman, rozmiar 12 pkt, normalnej grubości;
c. interlinia 1,5 pkt;
d. szerokość marginesów: lewy 3,5 cm, prawy 1,5 cm, górny 2,5 cm i dolny 2,5 cm;
e. wcięcia akapitów – jeden tabulator;
f.

tekst wyjustowany (wyrównanie tekstu głównego do lewej i prawej strony);

g. tabele i rysunki umieszczone w tekście, numerowane i nazwane nad rysunkiem/tabelą, źródło bezpośrednio pod tabelą/rysunkiem, tekst w tabeli czcionką
10 lub 11 pkt;
h. zastosowanie spacji twardej (bądź klawiszy „shift” i „enter”) w przypadku pojedynczych liter na końcu wiersza;
i. brak błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych.
3. Strony należy numerować kolejno od pierwszej do ostatniej, przy czym numeru strony nie
umieszcza się na stronie tytułowej, którą należy uznać za pierwszą. Numerację stron za-

20

czynamy od drugiej strony wstępu. Na oznaczenie strony należy wybrać margines zewnętrzny górny lub dolny, numeracja stron arabska.
4. Każdy rozdział pracy powinien zaczynać się od nowej strony, podrozdziały mogą być
kontynuowane na bieżącej stronie:
a. tytuły rozdziałów: numeracja rzymska, czcionka 14 pkt, pogrubiona, wersaliki;
b. tytuły podrozdziałów: numeracja arabska, czcionka 12 pkt, pogrubiona;
c. nie należy stawiać kropek na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów.
5. Przypisy znormalizowane, wielkość czcionki 10 pkt. System przypisów powinien być
spójny, uporządkowany i jednolity w całej pracy (z użyciem jednego z wybranych systemów: łacińskiego lub polskiego). Autor, w porozumieniu z Kierownikiem naukowym, decyduje o kształcie przypisów (Załącznik 19: Przykładowe zasady sporządzania przypisów
i bibliografii).
6. Cytaty powinny być ujęte w cudzysłowie lub pisane kursywą. Cytowana powinna być
pozycja, z której Student korzysta, nie zaś ta, z której korzystał cytowany autor. W trakcie
realizacji pracy dyplomowej Student zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
W trakcie realizacji pracy dyplomowej Student zobowiązany jest do poszanowania praw
autorskich.
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Załącznik 1: Lista seminarzystów wraz z obszarami/tematami prac
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Załącznik 1
Lista seminarzystów wraz z obszarami/tematami prac
Data

.

Kierunek ………………………………………………………………..…………….
Poziom/forma studiów ……………………………………………………………….
(I/II stopień; stacjonarne/niestacjonarne)

Nr
Lp.

Imię i nazwisko studenta

Specjalność

Obszar/temat pracy

albumu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.

Sporządził: ............................................................................... .
Promotor

Opinia Kierunkowego Zespołu ds. Programów Kształcenia:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..................................................................

Zatwierdzam: …………………………………………………………
Przewodniczący Rady Instytutu
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Załącznik 2
Podanie w sprawie zmiany seminarium dyplomowego
Data………………………

………………………………
Imię i nazwisko studenta

…………………………………
Nr albumu studenta

…………………………………
Nr tel. kontaktowego

…………………………………
Poziom/forma studiów(I/II stopień; stacjonarne/niestacjonarne)

…………………………………
Kierunek, specjalność

Dziekan/Prodziekan ds. studenckich
Zwracam się z prośbą o udzielenie zgody na zmianę seminarium dyplomowego

…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko promotora)

na seminarium prowadzone przez

……………………………………………………………...
(imię i nazwisko proponowanego promotora)

Uzasadnienie prośby

…………………………………………………………………………………………………...
...…………………………………………………………………………………………
…………………………………
Podpis studenta

Opinia dotychczasowego promotora

………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………
Liczba osób w grupie seminaryjnej po zmianie będzie wynosić………………………………………..…

…………………………
Podpis dotychczasowego promotora

Opinia proponowanego promotora

……………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………
Liczba osób w grupie seminaryjnej po zmianie będzie wynosić…………………………………………..

…………………………
Podpis proponowanego promotora

……………………………...
Opinia Kierownika Katedry

……………………………
Decyzja Dziekana/Prodziekana
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Załącznik 3
Kwestionariusz zgłoszenia egzaminu dyplomowego

Data…………………………..
Kierunek: ………………………………………………………..
Poziom, forma studiów ………………………………………….
(I/II stopień; stacjonarne/niestacjonarne)
Imię i nazwisko promotora ………………………………………

Lp.

Imię i nazwisko studenta

Nr albumu

Data przyjęcia pracy
dyplomowej

Planowana
data egzaminu dyplomowego

Uwagi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Proponowani recenzenci prac dyplomowych:
1.

………………………………………………………..

2.

………………………………………………………..

Opinia Kierownika Katedry: ……………………………………………………………………
Prodziekan: ……………………………………………………………………………………..
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Załącznik 4
Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO
W KIELCACH (18 pogrubione)
FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM (16 pogrubione)
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH (16)
KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (14)
KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (12)
SPECJALNOŚĆ: (12)

IMIĘ I NAZWISKO (14 pogrubione)
nr albumu (12 pogrubione)

TYTUŁ PRACY LICENCJACKIEJ (18 pogrubione)
Praca licencjacka napisana pod kierunkiem (14)
……………………………………………

Oświadczam, że niniejsza praca została opracowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że
spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.

Data…………………….

……………………………..
podpis promotora

Piotrków Trybunalski rok
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Załącznik 5
Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO
W KIELCACH (18 pogrubione)
FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM (16 pogrubione)
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH (16)
KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (14)
KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (12)
SPECJALNOŚĆ: (12)

IMIĘ I NAZWISKO (14 pogrubione)
nr albumu (12 pogrubione)

TYTUŁ PRACY MAGISTRESKIEJ (18 pogrubione)
Praca magisterska napisana pod kierunkiem (14)
……………………………………………

Oświadczam, że niniejsza praca została opracowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że
spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.

Data…………………….

……………………………..
podpis promotora

Piotrków Trybunalski rok
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Załącznik 6
Wzór spisu treści pracy licencjackiej i pracy magisterskiej

Wstęp……………………………………………………………………………………………
Rozdział I
Tytuł rozdziału…………………………………………………………………………………
1.1. Tytuł podrozdziału………………………………………………………………………….
1.2. Tytuł podrozdziału………………………………………………………………………….
1.3. Itd.
Rozdział II
Tytuł rozdziału……………………………………………………………………………
a.

Tytuł podrozdziału……………………………………………………………………….

b.

Tytuł podrozdziału……………………………………………………………………….

c.

Itd.

Rozdział III
Tytuł rozdziału…………………………………………………………………………………
3.1. Tytuł podrozdziału………………………………………………………………………….
3.2. Tytuł podrozdziału………………………………………………………………………….
3.3. Itd.
Rozdział IV
Tytuł rozdziału…………………………………………………………………………………
3.1. Tytuł podrozdziału………………………………………………………………………….
3.2. Tytuł podrozdziału………………………………………………………………………….
3.3. Itd.
Zakończenie (wnioski)
Bibliografia
Spis tabel (jeśli jest więcej, niż trzy tabele)
Spis wykresów (jak wyżej)
Spis rysunków (schematów) (jak wyżej)
Aneks
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Załącznik 7
Wzór układu streszczenia pracy dyplomowej w języku polskim i języku angielskim

STRESZCZENIE
W streszczeniu powinny znaleźć się następujące elementy:
1.

problematyka pracy licencjackiej/pracy magisterskiej;

2.

główne treści rozdziału teoretycznego/rozdziałów teoretycznych;

3.

zwięzła informacja o metodach i technikach badawczych;

4.

główne treści rozdziału empirycznego/rozdziałów empirycznych;

5.

wyniki i wnioski z badań (z pracy).

Słowa kluczowe: (max. 5; charakterystyczne nazwy i słowa, które określają temat i zawartość
pracy).

SUMMARY
The summary should include the following elements, described in English:
1.

the issues of the bachelor's thesis/ the Master's thesis;

2.

the in issues of the theoretical chapter / theoretical chapters;

3.

brief information of the research methods and techniques;

4.

the main issues of the empirical chapter / empirical chapters;

5.

the results and conclusions of the research (the work).

Keywords: (max. 5; distinctive names and words that define the topic and content of the
work).
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Załącznik 8
Wzór etykiety nośnika elektronicznego

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
Imię i nazwisko:
Nr albumu studenta:
Rodzaj pracy:
Tytuł pracy:
Nazwa kierunku:
Nazwa specjalności:
Imię i nazwisko kierującego pracą:
Miejscowość:
Rok wydrukowania pracy:
……………………………
podpis studenta

……………………………
podpis kierującego pracą
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Załącznik 9
Oświadczenie autora pracy licencjackiej/pracy magisterskiej

Piotrków Tryb., dn............................
………………………………………..
imię i nazwisko studenta
……………………..................
numer albumu
………………………………............
kierunek, specjalność
………………………………………..
rodzaj studiów, forma studiów
OŚWIADCZENIE
Przedkładając w roku akademickim ............... pracę licencjacką/inżynierską/magisterską* pod tytułem
………………………………………………………………..…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
oświadczam , że:





pracę napisałam / napisałem* samodzielnie,
praca nie stanowi istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu,
praca nie narusza żadnych innych istniejących praw autorskich,
wykorzystane w pracy materiały źródłowe zastosowane zostały z zachowaniem zasad prawa cytatu,
 wersja elektroniczna (na nośniku elektronicznym i/lub w systemie Wirtualna Uczelnia) pracy jest
 tożsama z wersją drukowaną.
Równocześnie oświadczam , że jestem świadoma/świadomy*, iż na podstawie art. 15a ustawy
z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 ze zm.) Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu mojej pracy
licencjackiej/ magisterskiej* w terminie 6 miesięcy od daty jej obrony.
W przypadku nie skorzystania przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach z prawa pierwszeństwa publikacji wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na udostępnianie mojej pracy licencjackiej/
magisterskiej* przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dla celów naukowych i dydaktycznych.
Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem.
*niewłaściwe skreślić
czytelny podpis studenta

31

Załącznik 10
Opinia Kierownika naukowego pracy licencjackiej

Piotrków Tryb., dnia………..

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
OPINIA PROMOTORA PRACY LICENCJACKIEJ
Tytuł pracy licencjackiej: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko autora pracy licencjackiej: ………………………………………………
Numer albumu: …………………………………………………………………………….
Specjalność: …………………………………………………………………………………
Tytuł, stopień, imię i nazwisko promotora: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
REALIZACJA SEMINARIUM LICENCJACKIEGO

Punkty
0-3

Przygotowanie metodologiczne studenta do opracowania pracy licencjackiej
(czy wiedza studenta w zakresie opracowania pracy licencjackiej była na poziomie: bardzo dobrym
[3 pkt], dobrym [2 pkt], dostatecznym [1 pkt], niedostatecznym [0 pkt]).
Systematyczność pracy studenta w ramach seminarium (czy student uczestniczył
w zajęciach seminaryjnych: systematycznie [3 pkt], z przerwami [2 pkt], sporadycznie [1 pkt],
nie uczestniczył [0 pkt]).
Współpraca studenta z promotorem (czy współpraca studenta z promotorem była: bardzo
dobra [3 pkt], dobra [2 pkt], dostateczna [1 pkt], niedostateczna [0 pkt]).
Realizacja etapów pracy licencjackiej przez studenta (czy student realizował etapy
pracy licencjackiej: terminowo [3 pkt], nieterminowo [2 pkt], z dużymi opóźnieniami [1 pkt],
z bardzo dużymi opóźnieniami [0 pkt]).
Samodzielność studenta w doborze tematu pracy licencjackiej (czy student w doborze tematu pracy licencjackiej wykazywał: dużą samodzielność [3 pkt], potrzebował pomocy
ze strony promotora [2 pkt], przyjął temat określony przez promotora [1 pkt], wystąpiły duże trudności w doborze tematu pracy licencjackiej [0 pkt]. Nie dotyczy to tematu pracy przyjętej przez studenta realizowanej w ramach działalności naukowej promotora. W tym wypadku należy dobór tematu
pracy określić liczbą 3 punktów).
Trafność doboru tematu pracy przez studenta (czy dobór tematu pracy: był trafny
za pierwszym razem [3 pkt], zaszła konieczność jego zmiany w trakcie opracowania koncepcji pracy
licencjackiej [2 pkt], zaszła konieczność jego zmiany po opracowaniu koncepcji pracy [1 pkt]),

OPRACOWANIE KONCEPCJI PRACY LICENCJACKIEJ

Punkty
0-5

Poprawność sformułowania tematu pracy (student sformułował temat pracy licencjackiej: za pierwszym podejściem [5 pkt], za drugim podejściem [4 pkt], za trzecim podejściem [3 pkt],
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temat pracy licencjackiej trzeba było poprawiać podczas opracowania koncepcji pracy [2 pkt], temat
pracy licencjackiej trzeba było poprawiać po opracowaniu koncepcji pracy [1 pkt], temat pracy trzeba było zmienić podczas opracowania pracy licencjackiej [0 pkt]).
Poprawność uzasadnienia wyboru tematu pracy (czy poprawność uzasadnienia wyboru
tematu pracy była: bardzo dobra [5 pkt], dobra plus [4 pkt], dobra [3 pkt], dostateczna plus [2 pkt],
dostateczna [1 pkt], niedostateczna [0 pkt]).
Poprawność określenia zakresu tematu pracy licencjackiej (czy poprawność określenia zakresu tematu pracy licencjackiej było na poziomie: bardzo dobrym [5 pkt], dobrym plus
[4 pkt], dobrym [3 pkt], dostatecznym plus [2 pkt], dostatecznym [1 pkt], niedostatecznym [0 pkt]).
Poprawność określenia celu głównego opracowania pracy licencjackiej (czy poprawność określenia celu głównego opracowania pracy licencjackiej była: bardzo dobra [5 pkt],
dobra plus [4 pkt], dobra [3 pkt], dostateczna plus [2 pkt], dostateczna [1 pkt], niedostateczna
[0 pkt]).

Poprawność określenia głównego problemu badawczego pracy licencjackiej
(czy poprawność określenia głównego problemu badawczego pracy licencjackie była: bardzo dobra
[5 pkt], dobra plus [4 pkt], dobra [3 pkt], dostateczna plus [2 pkt], dostateczna [1 pkt], niedostateczna [0 pkt]).

Poprawność określenia szczegółowych problemów badawczych pracy licencjackiej (czy poprawność określenia szczegółowych problemów badawczych pracy licencjackiej
była: bardzo dobra [5 pkt], dobra plus [4 pkt], dobra [3 pkt], dostateczna plus [2 pkt], dostateczna
[1 pkt], niedostateczna [0 pkt]).
Poprawność określenia tytułów rozdziałów pracy licencjackiej (czy poprawność
określenia tytułów rozdziałów pracy licencjackiej była: bardzo dobra [5 pkt], dobra plus [4 pkt],
dobra [3 pkt], dostateczna plus [2 pkt], dostateczna [1 pkt], niedostateczna [0 pkt]).
Poprawność określenia tytułów podrozdziałów pracy licencjackiej (czy poprawność określenia tytułów podrozdziałów pracy licencjackiej była: bardzo dobra [5 pkt], dobra plus
[4 pkt], dobra [3 pkt], dostateczna plus [2 pkt], dostateczna [1 pkt], niedostateczna [0 pkt]).
Dobór źródeł do opracowania pracy licencjackiej (czy dobór źródeł do opracowania
pracy licencjackiej był: odpowiedni i wystarczający [5 pkt], odpowiedni ale wymagał nieznacznego
uzupełnienia [4 pkt], odpowiedni ale wymagał znacznego uzupełnienia [3 pkt], wymagał poprawienia [2 pkt], wymagał radykalnego poprawienia [1 pkt], był nieodpowiedni [0 pkt]).
Poprawność sformułowania tytułu pracy licencjackiej (czy poprawność sformułowania tytułu pracy licencjackiej była: bardzo dobra [5 pkt], dobra plus [4 pkt], dobra [3 pkt], dostateczna plus [2 pkt], dostateczna [1 pkt], niedostateczna [0 pkt]).
Skala ocen

Punkty

Bardzo dobry (5,0)

64-68

Dobry plus (4,5)

59-63

Dobry (4,0)

54-58

Dostateczny plus (3,5)

49-53

Dostateczny (3,0)

44-48

Niedostateczny (2,0)

pon. 44

Ocena pracy: …………………………………………………………………………………...

Podpis promotora
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Załącznik 11
Opinia recenzenta pracy licencjackiej

Piotrków Tryb., ………………….

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
OCENA RECENZENTA PRACY LICENCJACKIEJ
Tytuł pracy licencjackiej: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko autora pracy licencjackiej: ………………………………………………
Numer albumu: …………………………………………………………………………….
Specjalność: …………………………………………………………………………………
Tytuł, stopień, imię i nazwisko recenzenta: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
OCENA OGÓLNA PRACY LICENCJACKIEJ

Punkty
0-3

Oryginalność tematu pracy licencjackiej (temat pracy: wyróżnia się wśród innych prac
w grupie specjalistycznej [3 pkt], jest tematem oryginalnym [2 pkt], jest tematem powszechnym
[1 pkt], jest tematem mało oryginalnym [0 pkt]).
Wartość społeczna pracy licencjackiej (wartość społeczna pracy jest: bardzo duża [3 pkt],
duża [2 pkt], średnia [1 pkt], mała [0 pkt]).
Rozmiar wysiłku twórczego przy opracowaniu pracy licencjackiej (opracowanie
pracy licencjackiej wymagało wysiłku twórczego: bardzo dużego [3 pkt], dużego [2 pkt], średniego
[1 pkt], małego [0 pkt]).
Możliwość wykorzystania pracy licencjackiej (praca licencjacka może być wykorzystana: w badaniach naukowych [3 pkt], w publikacji [2 pkt], jako źródło dla kolejnych prac dyplomowych [1 pkt], nie nadaje się do wykorzystania [0 pkt]).
Estetyka pracy licencjackiej (wygląd zewnętrzny pracy jest: wzorowy [3 pkt], odpowiedni
[2 pkt], z małymi zastrzeżeniami [1 pkt], z dużymi zastrzeżeniami [0 pkt]).

OCENA REDAKCYJNA PRACY LICENCJACKIEJ

Punkty
0-4

Strona tytułowa pracy licencjackiej (strona tytułowa pracy licencjackiej jest: zgodna ze
wzorem [4 pkt], z małymi usterkami [3 pkt], z dużymi usterkami [2 pkt], z bardzo dużymi usterkami
[1 pkt], niezgodna ze wzorem [0 pkt]).
Spis treści pracy licencjackiej (spis treści pracy licencjackiej jest wykonany: poprawnie
[4 pkt], z małymi zastrzeżeniami [3 pkt], z dużymi zastrzeżeniami [2 pkt], niepoprawnie [0 pkt]).
Wstęp do pracy licencjackiej (układ wstępu do pracy licencjackiej jest opracowany: poprawnie [4 pkt], z małymi zastrzeżeniami [3 pkt], z dużymi zastrzeżeniami [2 pkt], z bardzo dużymi zastrzeżeniami [1 pkt], niepoprawnie [0 pkt]).

34

Struktura rozdziałów pracy licencjackiej (układ rozdziałów pracy licencjackiej jest:
poprawny [4 pkt], z małymi zastrzeżeniami [3 pkt], z dużymi zastrzeżeniami [2 pkt], z bardzo dużymi zastrzeżeniami [1 pkt], niepoprawny [0 pkt]).
Zakończenie pracy licencjackiej (układ zakończenia pracy licencjackiej jest: poprawny
[4 pkt], z małymi zastrzeżeniami [3 pkt], z dużymi zastrzeżeniami [2 pkt], z bardzo dużymi zastrzeżeniami [1 pkt], niepoprawny [0 pkt]).
Bibliografia (bibliografia jest opracowana: poprawnie [4 pkt], z małymi zastrzeżeniami [3 pkt],
z dużymi zastrzeżeniami [2 pkt], z bardzo dużymi zastrzeżeniami [1 pkt], niepoprawnie [0 pkt]).
Punkty
0-5

OCENA MERYTORYCZNA PRACY LICENCJACKIEJ
Streszczenie pracy licencjackiej (streszczenie pracy licencjackiej jest opracowane: bardzo
dobrze [5 pkt], dobrze plus [4 pkt], dobrze [3 pkt], dostatecznie plus [2 pkt], dostatecznie [1 pkt],
niedostatecznie [0 pkt]).
Wstęp do pracy licencjackiej (wstęp do pracy licencjackiej jest opracowany: bardzo dobrze
[5 pkt], dobrze plus [4 pkt], dobrze [3 pkt], dostatecznie plus [2 pkt], dostatecznie [1 pkt], niedostatecznie [0 pkt]).
Rozdziały pracy licencjackiej (rozdziały pracy licencjackiej są opracowane: bardzo dobrze
[5 pkt], dobrze plus [4 pkt], dobrze [3 pkt], dostatecznie plus [2 pkt], dostatecznie [1 pkt], niedostatecznie [0 pkt]).
Zakończenie pracy licencjackiej (zakończenie pracy licencjackiej jest opracowany: bardzo
dobrze [5 pkt], dobrze plus [4 pkt], dobrze [3 pkt], dostatecznie plus [2 pkt], dostatecznie [1 pkt],
niedostatecznie [0 pkt]).
Dobór materiałów źródłowych do opracowania pracy licencjackiej (dobór materiałów źródłowych do opracowania pracy licencjackiej jest: bardzo dobry [5 pkt], dobry plus [4 pkt],
dobry [3 pkt], dostateczny plus [2 pkt], dostateczny [1 pkt], niedostateczny [0 pkt]).

Sposób wykorzystania materiałów źródłowych do opracowania pracy licencjackiej (sposób wykorzystania materiałów źródłowych do opracowania pracy licencjackiej jest:
wzorowy [5 pkt], właściwy [4 pkt], z małymi zastrzeżeniami [3 pkt], z dużymi zastrzeżeniami
[2 pkt], z bardzo dużymi zastrzeżeniami [1 pkt], niewłaściwy [0 pkt]).
Sposób wykonania przypisów w pracy licencjackiej (sposób wykonania przypisów
w pracy licencjackiej jest: wzorowy [5 pkt], poprawny [4 pkt], z małymi zastrzeżeniami [3 pkt],
z dużymi zastrzeżeniami [2 pkt], z bardzo dużymi zastrzeżeniami [1 pkt], niepoprawny [0 pkt]).
Skala ocen

Punkty

Bardzo dobry (5,0)

70-74

Dobry plus (4,5)

65-69

Dobry (4,0)

60-64

Dostateczny plus (3,5)

55-59

Dostateczny (3,0)

50-54

Niedostateczny (2,0)

pon. 50

Ocena pracy: …………………………………………………………………………………...

Podpis recenzenta
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Załącznik 12
Opinia promotora pracy magisterskiej (opisowa)
Piotrków Trybunalski, dnia .............................

Pan
...............................................................

Proszę o ocenę załączonej pracy magisterskiej
Studenta/ Studentki

..............................................

EGZAMIN przewiduje się w dniu

........................................

OCENA PRACY DYPLOMOWEJ
Imię nazwisko:

.............................................................................................................

Temat pracy: ..............................................................................................................................................
Nr albumu .............................
Instytut/Katedra

Seminarium ......................................................................................

....................................................................................................................................

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

2. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

3. Merytoryczna ocena pracy:
.............................................................................................................................……………………… ……………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………...................................................................................................……..
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5. Inne uwagi:
………………………………………………………………………………........……....…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….........……..….……………
…………………………………………………………………………………………………………….…………

6.Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ...............................................
.....................................................................................................................................................................................

7.Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

8.Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis
treści, odsyłacze)
......................................................................................................................................................... ............................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. ...
.....................................................................................................................................................................................

9.Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy).
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. ...
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

9.Ocena pracy................................................................................

…………………………..
podpis
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Załącznik 13
Opinia recenzenta pracy magisterskiej (opisowa)
Piotrków Trybunalski, dnia .............................

Pan
.................................................................

Proszę o ocenę załączonej pracy magisterskiej
Studenta/ Studentki

..............................................

EGZAMIN przewiduje się w dniu

........................................

OCENA PRACY DYPLOMOWEJ
Imię nazwisko:

.............................................................................................................

Temat pracy: ..............................................................................................................................................
Nr albumu .....................
Instytut/Katedra

Seminarium ..............................................................................................

....................................................................................................................................

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

2. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

3. Merytoryczna ocena pracy:
.............................................................................................................................……...……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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5. Inne uwagi:
………………………………………………………………………………........……....…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….........……..….……………
………………………………………………………………………………………………………………….……

6.Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

7.Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

8.Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis
treści, odsyłacze)
................................................................................................................................. ....................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

9.Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy).
.....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ...........................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

9.Ocena pracy................................................................................

…………………………..
podpis
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Załącznik 14
Opinia promotora pracy magisterskiej (tabelaryczna)

Piotrków Tryb., dnia………..

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
OPINIA PROMOTORA PRACY MAGISTERSKIEJ
Tytuł pracy magisterskiej: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko autora pracy magisterskiej: ……………………………………………
Numer albumu: …………………………………………………………………………….
Specjalność: …………………………………………………………………………………
Tytuł, stopień, imię i nazwisko promotora: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
REALIZACJA SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

Punkty
0-3

Przygotowanie metodyczne studenta do opracowania pracy magisterskiej
(czy wiedza studenta w zakresie opracowania pracy magisterskiej była na poziomie: bardzo dobrym
[3 pkt], dobrym [2 pkt], dostatecznym [1 pkt], niedostatecznym [0 pkt]).

Systematyczność pracy studenta w ramach seminarium magisterskiego
(czy student uczestniczył w seminarium magisterskim: systematycznie [3 pkt], z przerwami [2 pkt],
sporadycznie [1 pkt], nie uczestniczył [0 pkt]).
Współpraca studenta z promotorem (czy współpraca studenta z promotorem była: bardzo
dobra [3 pkt], dobra [2 pkt], dostateczna [1 pkt], niedostateczna [0 pkt]).
Realizacja etapów pracy magisterskiej przez studenta (czy student realizował etapy
pracy magisterskiej: terminowo [3 pkt], nieterminowo [2 pkt], z dużymi opóźnieniami [1 pkt],
z bardzo dużymi opóźnieniami [0 pkt]).
Samodzielność studenta w doborze tematu pracy magisterskiej (czy student
w doborze tematu pracy magisterskiej wykazywał: dużą samodzielność [3 pkt], potrzebował pomocy
ze strony promotora [2 pkt], przyjął temat określony przez promotora [1 pkt], wystąpiły duże trudności w doborze tematu pracy magisterskiej [0 pkt]. Nie dotyczy to tematu pracy przyjętej przez studenta realizowanej w ramach działalności naukowej promotora. W tym wypadku należy dobór tematu pracy określić liczbą 3 punktów).
Trafność doboru tematu pracy przez studenta (czy dobór tematu pracy: był trafny
za pierwszym razem [3 pkt], zaszła konieczność jego zmiany w trakcie opracowania koncepcji pracy
magisterskiej [2 pkt], zaszła konieczność jego zmiany po opracowaniu koncepcji pracy [1 pkt]).
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Punkty
0-5

OPRACOWANIE KONCEPCJI PRACY MAGISTERSKIEJ
Poprawność sformułowania tematu pracy (student sformułował temat pracy magisterskiej: za pierwszym podejściem [5 pkt], za drugim podejściem [4 pkt], za trzecim podejściem
[3 pkt], temat pracy magisterskiej trzeba było poprawiać podczas opracowania koncepcji pracy
[2 pkt], temat pracy magisterskiej trzeba było poprawiać po opracowaniu koncepcji pracy [1 pkt],
temat pracy trzeba było zmienić podczas opracowania pracy magisterskiej [0 pkt]).
Poprawność uzasadnienia wyboru tematu pracy (czy poprawność uzasadnienia wyboru
tematu pracy była: bardzo dobra [5 pkt], dobra plus [4 pkt], dobra [3 pkt], dostateczna plus [2 pkt],
dostateczna [1 pkt], niedostateczna [0 pkt]).
Poprawność określenia zakresu tematu pracy magisterskiej (czy poprawność określenia zakresu tematu pracy magisterskiej było na poziomie: bardzo dobrym [5 pkt], dobrym plus
[4 pkt], dobrym [3 pkt], dostatecznym plus [2 pkt], dostatecznym [1 pkt], niedostatecznym [0 pkt]).

Poprawność określenia celu głównego opracowania pracy magisterskiej
(czy poprawność określenia celu głównego opracowania pracy magisterskiej była: bardzo dobra
[5 pkt], dobra plus [4 pkt], dobra [3 pkt], dostateczna plus [2 pkt], dostateczna [1 pkt], niedostateczna [0 pkt]).

Poprawność określenia głównego problemu badawczego pracy magisterskiej
(czy poprawność określenia głównego problemu badawczego pracy magisterskiej była: bardzo dobra
[5 pkt], dobra plus [4 pkt], dobra [3 pkt], dostateczna plus [2 pkt], dostateczna [1 pkt], niedostateczna [0 pkt]).

Poprawność określenia szczegółowych problemów badawczych pracy magisterskiej (czy poprawność określenia szczegółowych problemów badawczych pracy magisterskiej
była: bardzo dobra [5 pkt], dobra plus [4 pkt], dobra [3 pkt], dostateczna plus [2 pkt], dostateczna
[1 pkt], niedostateczna [0 pkt]).
Poprawność określenia tytułów rozdziałów pracy magisterskiej (czy poprawność
określenia tytułów rozdziałów pracy magisterskiej była: bardzo dobra [5 pkt], dobra plus [4 pkt],
dobra [3 pkt], dostateczna plus [2 pkt], dostateczna [1 pkt], niedostateczna [0 pkt]).
Poprawność określenia tytułów podrozdziałów pracy magisterskiej (czy poprawność określenia tytułów podrozdziałów pracy magisterskiej była: bardzo dobra [5 pkt], dobra plus
[4 pkt], dobra [3 pkt], dostateczna plus [2 pkt], dostateczna [1 pkt], niedostateczna [0 pkt]).
Dobór źródeł do opracowania pracy magisterskiej (czy dobór źródeł do opracowania
pracy magisterskiej był: odpowiedni i wystarczający [5 pkt], odpowiedni ale wymagał nieznacznego
uzupełnienia [4 pkt], odpowiedni ale wymagał znacznego uzupełnienia [3 pkt], wymagał poprawienia [2 pkt], wymagał radykalnego poprawienia [1 pkt], był nieodpowiedni [0 pkt]).
Poprawność sformułowania tytułu pracy magisterskiej (czy poprawność sformułowania tytułu pracy magisterskiej była: bardzo dobra [5 pkt], dobra plus [4 pkt], dobra [3 pkt], dostateczna plus [2 pkt], dostateczna [1 pkt], niedostateczna [0 pkt]).
Skala ocen

Punkty

Bardzo dobry (5,0)

64-68

Dobry plus (4,5)

59-63

Dobry (4,0)

54-58

Dostateczny plus (3,5)

49-53

Dostateczny (3,0)

44-48

Niedostateczny (2,0)

pon. 44

Ocena pracy: …………………………………………………………………………………...

Podpis promotora
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Załącznik 15
Opinia recenzenta pracy licencjackiej (tabelaryczna)

Piotrków Tryb., ………………….

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
OCENA RECENZENTA PRACY MAGISTRESKIEJ
Tytuł pracy magisterskiej: ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko autora pracy magisterskiej: ……………………………………………..
Numer albumu: ……………………………………………………………………………..
Specjalność: …………………………………………………………………………………
Tytuł, stopień, imię i nazwisko recenzenta: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
OCENA OGÓLNA PRACY MAGISTERSKIEJ

Punkty
0-3

Oryginalność tematu pracy magisterskiej (temat pracy: wyróżnia się wśród innych prac
w grupie specjalistycznej [3 pkt], jest tematem oryginalnym [2 pkt], jest tematem powszechnym
[1 pkt], jest tematem mało oryginalnym [0 pkt]).
Wartość społeczna pracy magisterskiej (wartość społeczna pracy jest: bardzo duża
[3 pkt], duża [2 pkt], średnia [1 pkt], mała [0 pkt]).
Rozmiar wysiłku twórczego przy opracowaniu pracy magisterskiej (opracowanie
pracy magisterskiej wymagało wysiłku twórczego: bardzo dużego [3 pkt], dużego [2 pkt], średniego
[1 pkt], małego [0 pkt]).
Możliwość wykorzystania pracy magisterskiej (praca magisterska może być wykorzystana: w badaniach naukowych [3 pkt], w publikacji [2 pkt], jako źródło dla kolejnych prac dyplomowych [1 pkt], nie nadaje się do wykorzystania [0 pkt]).
Estetyka pracy magisterskiej (wygląd zewnętrzny pracy jest: wzorowy [3 pkt], odpowiedni
[2 pkt], z małymi zastrzeżeniami [1 pkt], z dużymi zastrzeżeniami [0 pkt]).

OCENA REDAKCYJNA PRACY MAGISTERSKIEJ

Punkty
0-4

Strona tytułowa pracy magisterskiej (strona tytułowa pracy magisterskiej jest: zgodna ze
wzorem [4 pkt], z małymi usterkami [3 pkt], z dużymi usterkami [2 pkt], z bardzo dużymi usterkami
[1 pkt], niezgodna ze wzorem [0 pkt]).
Spis treści pracy magisterskiej (spis treści pracy magisterskiej jest wykonany: poprawnie
[4 pkt], z małymi zastrzeżeniami [3 pkt], z dużymi zastrzeżeniami [2 pkt], niepoprawnie [0 pkt]).
Wstęp do pracy magisterskiej (układ wstępu do pracy magisterskiej jest opracowany: poprawnie [4 pkt], z małymi zastrzeżeniami [3 pkt], z dużymi zastrzeżeniami [2 pkt], z bardzo dużymi
zastrzeżeniami [1 pkt], niepoprawnie [0 pkt]) .
Rozdziały pracy magisterskiej (układ rozdziałów pracy magisterskiej jest: poprawny [4 pkt],
z małymi zastrzeżeniami [3 pkt], z dużymi zastrzeżeniami [2 pkt], z bardzo dużymi zastrzeżeniami
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[1 pkt], niepoprawny [0 pkt]).

Zakończenie pracy magisterskiej (układ zakończenia pracy magisterskiej jest: poprawny
[4 pkt], z małymi zastrzeżeniami [3 pkt], z dużymi zastrzeżeniami [2 pkt], z bardzo dużymi zastrzeżeniami [1 pkt], niepoprawny [0 pkt]).
Bibliografia (bibliografia jest opracowana: poprawnie [4 pkt], z małymi zastrzeżeniami [3 pkt],
z dużymi zastrzeżeniami [2 pkt], z bardzo dużymi zastrzeżeniami [1 pkt], niepoprawnie [0 pkt]).
Punkty
0-5

OCENA MERYTORYCZNA PRACY MAGISTERSKIEJ
Streszczenie pracy magisterskiej (streszczenie pracy magisterskiej jest opracowane: bardzo
dobrze [5 pkt], dobrze plus [4 pkt], dobrze [3 pkt], dostatecznie plus [2 pkt], dostatecznie [1 pkt],
niedostatecznie [0 pkt]).
Wstęp do pracy magisterskiej (wstęp do pracy magisterskiej jest opracowany: bardzo dobrze
[5 pkt], dobrze plus [4 pkt], dobrze [3 pkt], dostatecznie plus [2 pkt], dostatecznie [1 pkt], niedostatecznie [0 pkt]).
Rozdziały pracy magisterskiej (rozdziały pracy magisterskiej są opracowane: bardzo dobrze
[5 pkt], dobrze plus [4 pkt], dobrze [3 pkt], dostatecznie plus [2 pkt], dostatecznie [1 pkt], niedostatecznie [0 pkt]).
Zakończenie pracy magisterskiej (zakończenie pracy magisterskiej jest opracowane: bardzo
dobrze [5 pkt], dobrze plus [4 pkt], dobrze [3 pkt], dostatecznie plus [2 pkt], dostatecznie [1 pkt],
niedostatecznie [0 pkt]).
Dobór materiałów źródłowych do opracowania pracy magisterskiej (dobór materiałów źródłowych do opracowania pracy magisterskiej jest: bardzo dobry [5 pkt], dobry plus [4 pkt],
dobry [3 pkt], dostateczny plus [2 pkt], dostateczny [1 pkt], niedostateczny [0 pkt]).

Sposób wykorzystania materiałów źródłowych do opracowania pracy magisterskiej (sposób wykorzystania materiałów źródłowych do opracowania pracy magisterskiej jest:
wzorowy [5 pkt], właściwy [4 pkt], z małymi zastrzeżeniami [3 pkt], z dużymi zastrzeżeniami
[2 pkt], z bardzo dużymi zastrzeżeniami [1 pkt], niewłaściwy [0 pkt]).
Sposób wykonania przypisów w pracy magisterskiej (sposób wykonania przypisów
w pracy magisterskiej jest: wzorowy [5 pkt], poprawny [4 pkt], z małymi zastrzeżeniami [3 pkt],
z dużymi zastrzeżeniami [2 pkt], z bardzo dużymi zastrzeżeniami [1 pkt], niepoprawny [0 pkt]).
Skala ocen

Punkty

Bardzo dobry (5,0)

70-74

Dobry plus (4,5)

65-69

Dobry (4,0)

60-64

Dostateczny plus (3,5)

55-59

Dostateczny (3,0)

50-54

Niedostateczny (2,0)

pon. 50

Ocena pracy: …………………………………………………………………………………...

Podpis recenzenta
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Załącznik 16
Protokół komisji egzaminu licencjackiego

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Wydział Nauk Społecznych
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

PROTOKÓŁ
EGZAMINU DYPLOMOWEGO
z dnia
Pan/i
syn/córka
urodzony
w
Student
Wydziału Nauk Społecznych Nr albumu
kierunek
Bezpieczeństwo Narodowe
specjalność:
rok immatrykulacji
złożył egzamin dyplomowy
w dniu
przed Komisją Egzaminacyjną w składzie:
Przewodniczący:
Członkowie :
Zadane pytania
1.

Ocena odpowiedzi

…………………………………………………

…………………………………………………
2.

…………………………………………………

…………………………………………………
3.

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

Biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną całości studiów…., oceny pracy……
nt.
oraz ocenę z egzaminu licencjackiego……
Komisja jednogłośnie - większością głosów uznała:
że Pan/i
złożył/a egzamin dyplomowy
i postanowiła nadać tytuł: licencjat z ostatecznym wynikiem studiów:
Podpisy członków Komisji

Podpis przewodniczącego Komisji
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UWAGI SPECJALNE
Średnia ocen
ze studiów

½ średniej
ocen ze
studiów

Średnia ocen
z recenzji

¼ średniej
ocen
z recenzji

Średnia ocen
z egzaminu
dyplomowego

1

2

3

4

5

Podpis przewodniczącego komisji egzaminacyjnej:

¼ średniej
Wynik ostaocen
teczny
z egzaminu
dyplomowego
6
2+4+6

.............................................................................................

Pan/i

Potwierdzam odbiór :
- Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
- SUPLEMENTU

Piotrków Tryb., dn. ………………………….

……………….……….
(podpis)

Kwituję odbiór:
- świadectwa dojrzałości
- indeksu

Piotrków Tryb., dnia …………….…………

……………….……….
(podpis)
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Załącznik 17
Protokół komisji egzaminu magisterskiego

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Wydział Nauk Społecznych
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

PROTOKÓŁ
EGZAMINU DYPLOMOWEGO
z dnia
Pan/i
syn/córka
urodzony
w
Student
Wydziału Nauk Społecznych Nr albumu
kierunek
Bezpieczeństwo Narodowe
specjalność:
rok immatrykulacji
złożył egzamin dyplomowy
w dniu
przed Komisją Egzaminacyjną w składzie:
Przewodniczący:
Członkowie :
Zadane pytania Ocena odpowiedzi
4.

…………………………………………………

…………………………………………………
5.

…………………………………………………

…………………………………………………
6.

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

Biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną całości studiów…., oceny pracy……
nt.
oraz ocenę z egzaminu dyplomowego ……
Komisja jednogłośnie - większością głosów uznała:
że Pan/i
złożył/a egzamin dyplomowy
i postanowiła nadać tytuł : magister z ostatecznym wynikiem studiów:
Podpisy członków Komisji

Podpis przewodniczącego Komisji
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UWAGI SPECJALNE
Średnia ocen
ze studiów

½ średniej
ocen ze
studiów

Średnia ocen
z recenzji

¼ średniej
ocen
z recenzji

Średnia ocen
z egzaminu
dyplomowego

1

2

3

4

5

Podpis przewodniczącego komisji egzaminacyjnej:

¼ średniej
Wynik ostaocen
teczny
z egzaminu
dyplomowego
6
2+4+6

.............................................................................................

Pan/i

Potwierdzam odbiór :




świadectwa dojrzałości
dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia
SUPLEMENTU

Piotrków Tryb., dn. ………………………….

……………….……….
(podpis)

Kwituję odbiór:




świadectwa dojrzałości
dyplomu/odpisu dyplomu studiów pierwszego stopnia
indeksu

Piotrków Tryb., dnia …………….…………

……………….……….
(podpis)
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Załącznik 18
Protokół oceny oryginalności pracy

PROTOKÓŁ OCENY ORYGINALNOŚCI PRACY
NA PODSTAWIE RAPORTU PODOBIEŃSTWA W SYSTEMIE PLAGIAT.PL

Autor:
Tytuł:
Promotor:
Wydział:
Instytut/Katedra:
Data Raportu Podobieństwa:
Współczynnik podobieństwa 1:
Współczynnik podobieństwa 2:
Współczynnik podobieństwa 3:
Współczynnik podobieństwa 5:
Długość frazy dla Współczynnika Podobieństwa 2:
Liczba słów:
Liczba znaków:
Rodzaj pracy:

Praca
licencjacka

Praca
magisterska

Praca doktorska

Praca inżynierska
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Ocena:

Praca uznana za plagiat

Praca samodzielna

Uwagi
……………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………….
Data i podpis promotora/operatora

Dopuszczam pracę dyplomową/doktorską⁕ do egzaminu/złożenia rozprawy doktorskiej⁕

…………………………………….
Data i podpis promotora

⁕ Niepotrzebne skreślić

Załącznik 19
Przykładowe zasady sporządzania przypisów i bibliografii

§1
Zasady sporządzania bibliografii
1. Obowiązuje brak numeracji kolejności pozycji w bibliografii.
2. Bibliografię sporządza się według następujących zasad:

a. Publikacje zwarte:
Nazwisko I., Tytuł, Wydawca, Miejsce i rok wydania (w przypadku jednego autora).
Nazwisko I., Nazwisko I., Tytuł, Wydawca, Miejsce i rok wydania (w przypadku
2-4 autorów).
Nazwisko I, Nazwisko I. i inni, Tytuł, Wydawca, Miejsce i rok wydania (w przypadku więcej,
niż 4 autorów).
b. Rozdziały w książkach wieloautorskich:
Nazwisko I., Tytuł rozdziału, [w:] I. Nazwisko (red.), Tytuł książki, Wydawca, Miejsce i rok
wydania.
Nazwisko I., Tytuł rozdziału, [w:] I. Nazwisko, I. Nazwisko (red.), Tytuł książki, Wydawca,
Miejsce i rok wydania.
Nazwisko I., Nazwisko I., Tytuł rozdziału, [w:] I. Nazwisko (red.), Tytuł książki, Wydawca,
Miejsce i rok wydania.
Nazwisko I., Tytuł rozdziału, [w:] I. Nazwisko, I. Nazwisko i inni (red.), Tytuł książki, Wydawca, Miejsce i rok wydania.
c. Artykuły w czasopismach:
Nazwisko I., Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma”, Rok, Numer.
Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma”, Rok, Numer.
d. Źródła internetowe:
Nazwisko I., Tytuł artykułu, (Nazwa czasopisma), adres internetowy [data dostępu].
Tytuł artykułu, Nazwa portalu, wydanie internetowe z dn. (data), adres internetowy [data
dostępu].
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e. Akty normatywne:
Ułożone według kolejności chronologicznej (tj. od najnowszego aktu do najstarszego) w obrębie jednego rodzaju, z podaniem informacji o publikacji w Dzienniku Ustaw (w nawiasach
zwykłych). Ponadto uwzględnia się publikację tekstu jednolitego wraz z późniejszymi zmianami, nie zaś ostatnią zmianę (np. Dz. U., z dnia x. miesiąca xxxx roku, poz. nr x, z późn.
zmian.).

Konstytucja ......
Akty prawne UE (rozporządzenia i dyrektywy)
Ustawa ........
Rozporządzenie .......
Uchwała .....
Zarządzenie .......
inne .... (obwieszczenia, komunikaty itp.)
§2
Zasady sporządzania przypisów
1. Przypisy sporządza się według następujących zasad:

a. Publikacje zwarte:
I. Nazwisko, Tytuł, Wydawca, Miejsce i rok wydania, s. x. (w przypadku jednego autora).
I. Nazwisko, I. Nazwisko, Tytuł, Wydawca, Miejsce i rok wydania, s. x. (w przypadku 2-4
autorów).
I. Nazwisko, I. Nazwisko i inni, Tytuł, Wydawca, Miejsce i rok wydania, s. x.
(w przypadku więcej, niż 4 autorów).
b. Rozdziały w książkach wieloautorskich:
I. Nazwisko, Tytuł rozdziału, [w:] I. Nazwisko (red.), Tytuł książki, Wydawca, Miejsce i rok
wydania, s. x.
I. Nazwisko, Tytuł rozdziału, [w:] I. Nazwisko, I. Nazwisko (red.), Tytuł książki, Wydawca,
Miejsce i rok wydania, s. x.
I. Nazwisko, I. Nazwisko, Tytuł rozdziału, [w:] I. Nazwisko (red.), Tytuł książki, Wydawca,
Miejsce i rok wydania, s. x.
51

I. Nazwisko, Tytuł rozdziału, [w:] I. Nazwisko, I. Nazwisko i inni (red.), Tytuł książki, Wydawca, Miejsce i rok wydania, s. x.
c. Artykuły w czasopismach:
I. Nazwisko, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma”, Rok, Numer, s. x.
Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma”, Rok, Numer, s. x.
d. Źródła internetowe:
I. Nazwisko, Tytuł artykułu, (Nazwa czasopisma), adres internetowy [data dostępu].
Tytuł artykułu, Nazwa portalu, wydanie internetowe z dn. (data), adres internetowy [data dostępu].
e. Cytowanie tzw. „za autorem”:
I. Nazwisko, Tytuł, Wydawca, Miejsce i rok wydania, s. x., [za:] I. Nazwisko, Tytuł, Wydawca, Miejsce i rok wydania.
I. Nazwisko, Tytuł, Wydawca, Miejsce i rok wydania, s. x., [za:] I. Nazwisko (red.), Tytuł,
Wydawca, Miejsce i rok wydania.
I. Nazwisko, Tytuł, Wydawca, Miejsce i rok wydania, s. x., [za:] I. Nazwisko, I. Nazwisko
(red.), Tytuł, Wydawca, Miejsce i rok wydania.
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Załącznik 20
Przykładowe zasady spisu tabel, wykresów i rysunków

a. Tabele:
Tabela 1. Tytuł tabeli, s. x.
Tabela 2. Tytuł tabeli, s. x.

b. Wykresy:
Wykres 1. Tytuł wykresu, s. x.
Wykres 2. Tytuł wykresu, s. x.

c. Rysunki:
Rysunek 1. Tytuł rysunku, s. x.
Rysunek 2. Tytuł rysunku, s. x.
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