
Uchwala nr3412020

Senatu Olsz§ńskiej §zkoĘ Wyższej
z dnia29 sĘcznia2020 r.

w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących prrygotowania precy dyplomowej

na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

§l

Na podstawie Ustawy z dnia20 lipca 2018 r. Prawa o szkolnictwie wyżsrym i nauce

(Dz. U. zż018 r. poz. 1668 zpóźn. zm.) oraz §22 i § 23, Regulaminu Studiów OlsĄńskiej
SzkoĘ Wyższej, Senat OSW wprowadza za\ecenia doĘczące przygotowania wacy
dyplomowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu w olsĄńskiej Szkole Wyższej.

§2

Zalecenia dotyczące przygotowania pracy dyplomowej stanowią załącznik do niniejszej uchwĄ.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodn

drA

§3
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3ffilTo::x

Zalecenia doĘ czące p rrygotowa nia p ra c dyplo m owych

na wydziale Nauk o zdrowiu w olszĘńskiej szkole wyższej

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzarinu dyplomowego jest złożęńe

w terminie co najmniej 2 tygodni przeddatą obrony, kompletu następujących dokumentów:

1. Wypełnionego indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta (oceny, daty, PodPisY,liczbY

godzin, punkty ECTS);

2. Wypełnionej i podpisanej karty obiegowej;

3. Cźerech podpisanych fotografii (format 4,5 x 6,5);

4 . T rzech e gzemplarzy pracy dyplomowej .

5. Praca dyplomowa powinna spełniać następujące wymogi:

a) strona tYtułowa pracy i kolejnośó poszczególnych elementów pracy powinny byĆ

zgodne z wficznymi (Zał. |- 3);

b) w pracach badawczych wymagana jest zgoda na prowadzenie badań naukowych na

potrzeby pracy dyplomowej (Zń. 4) i zgoda na udział pacjenta w badaniach

naukowych na potrzeby pracy dyplomowej (Zał. 5);

c) zapisy bibliograficzne wg wzoru (ZŃ.6);

d) w kńdej pracy obowipkowe jest zarięszczenie streszczeńaw jęryk" polskim wg

wzoru QŃ.7);
e) w pracach magisterskich obowiąkowe jest zamieszczęnie Ęrtułu pracy, słów

kluczowych i streszczenla wg wzoru (Zń,8) w języku angielskim lub niemieckim;

w pracach licencjackich wymóg ten nie musi być spełniony;

f) w każdym egzemplarzu powinno być oświadczenie studenta (Zń.9);

g) w jednym egzemplarzu - do akt - powinno być dodatkowo oświadczenie promotora

(ZŃ.9);

h) w przypadku prac doświadczalnych promotorzy mogą podjąó decyĄę o koniecznoŚci

uzyskania przez studenta zgody Uczelnianej Komisji Etyki Badń Naukowych a

decyzjakomisji powinna być dołączona do egzemplarzaptacy do akt (w aneksie);

D egzemplarz do akt powinien byó zszyty lub sklejony, wydrukowany dwustronnie,

oprawiony w miękką okładkę;

5. Dwóch płyt CD (zwgranąpracą) opisanych: wydział, imię i nazwisko studenta, tyhrł pracy,

imię i nazwisko promotora, licńa stron, rok);

6. Studenci kierunku wychowanie ftzyczne, którzy otrzymĄą ocenę bardzo dobrą ze

specjalizacjidołączająmaŁezdjęcielegitymacyjne;



7. osoby, które chcą mieć wpisane w suplemencie dodatkowe informacje, nP. udział w

pracach samorządu studenckiego, ukończone kursy, posiadane ceńyfikatY Potwierdzające

udziń w szkoleniach i konferencjach, ldziń w zawodach itp. proszone są o ńoŻeńe tYch

informacj i tazemz kompletem dokumentów.

Dodatkowe informacje

1. Wielkośó czcioŃi tekstu ptacy - w przypadku edytora Word for Windows Polecana jest

czcioŃa Times New Roman, wielkości 12 pkt,

2. Wielkośó czcionki tytułów rozdziałów - 14 pogrubiona

3. Wielkośó czcionki §ńułów podrozdziŃów - I}pogrubiona

4. Czcionka na stronie Ęrtułowej pracy

- l|azwauczelni - 18 pogrubiona

- wydział - 16 pogrŃiona

- imię i nazwisko, nr albumu - 14

- temat pracy - 16 pogrubiona

- prźrca napisana pod kierunkiem - 14

- Olsńyn 2020 - 14

5. Odstęp między wierszami - interlinia 1,5 wiersza

6. Dzielenie wierszy altomaĘczne

7. Nie na1eĘ użrywać wielokrotnych spacji, do wcięó na początku akapitów uŻYwń

tńulatora (:3 do 5 spacji)

8. Tekst powinien byó wyjustowffiy, zapisany w jednym pliku

9. Numeracja stron automaĘczna, strona pierwsza nie numerowana, ale liczona

10. Marginesy: gómy, dolr.ry, prawy _2,5 cm,lełvy - 3,5 cm (w tym 1 cm na oprawę)

tl. Zasńy cytowania źródęł - zalecany system harwardzki numeryczny - za PomQcą

odnośników _ za ostatnim .vqrlrazem tekstu vrieszcza się w nawiasach kwadratowYch cYfrę

oznaczającą kolejną cytowaną pfacę [1]. Piśmiennictwo układamy w kolejnoŚci cYtowani lub

alfabeĘcznie.

|2. Tńele_ powinny byó umiesz czarre w tekście, jeśli mieszczą się na jednej stronie, większe

powinny być zamieszczorlę jako załącz-niki w Aneksie. W nagłówku powinien znaleŻĆ się

tytuŁ zpodaniem źródŁa _ pozycję literatury, zktórej zaczerpnielo tabelę nlalezy umieŚciĆ w

rozdzia1e piśmiennictwo. Do kńdej tabeli powinien byĆ odsyłacz zalrtieszczonY W tekŚcie

pracy.

np.Tab. t. Ktasyfikacja udarów mózgu [10|



12. Ryciny (rysuŃi, wykresy, fotografie) - podpisy pod rycinaml z podanięm Źródeł,

uwzględnionych w rozdzia|e Piśmiennictwo. Do kłżdej ryciny powinien bYĆ odsyłacz

zarieszczony w tekście pracy.

_ np.Ryc. 1. prawidlowe ułożenie kończyny górnej pacjenta po udarze mózgu [t]

13. Tabele i ryciny opracowane samodzie|nie przez autora pracy dyplomowej powinny byó

opatrzone informacją [oprac. własne|.

t4. przy załnieszczańu fotografii pacjentów/klientóduczniów konieczne jest oŚwiadczenie

pisemne vryńające zgodę na publikowanie zĄęć (zgodnte z (Jstawq o ochronie danych

osobowych), chyba, że stosujemy zasŁaniarie części twarzy, w sposób uniemożliwiającY

rozpoznańe osoby.

15. Używanie skrótów _ przy pierwszym uĘciu pełnej nazw na|eży w nawiasach umieŚciĆ

skrót i w dalszej części pracy możma go stosowaćbez powtarzania pełnego brzmienia, np.

móęowe porażenie dziecięce (łłt p.d.), stwardnienie rozsiane (SclerosismukiPlex, SĘ
16. W aneksie można zalnięścić Wkaz pojęć i skrótów zastosowanych w tekŚcie pracy, waz

z krótkirni obj aśnieniami.

17. Objętoś ć pracy licencjackiej _ 30-40 stron, pracy magisterskiej - 40-60 stron.

Zń. L Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej

ZŃ, ż. Wzór spisu treści pracy magisterskiej

Zał. 3. Wzor strony tytułowej pracy licencjackiej

Zał.4. Zgodana prowadzenie badań naukowych na potrzeby pracy dyplomowej

ZaŁ. 5. Zgoda na udziŃpacjentalklienta/opiekuna w badaniach naukowych na potrzeby pracy

dyplomowej

Zń. 6. Wzory zapisów bibliograirc znych

Zał.7. Wzór streszczenia w języku polskim

Zał. 8. W zór streszczenia w .i ęzyku angielskim

Zał.9. Oświadczenie autora pracy i promotora



OlszĘńska Szkoła Wyższa

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek

Imię i nazwisko

9875

Tytuł pracy w języku polskim

Tytuł pracy w języku angielskim

Zał.I.

Praca magisterska
napisana pod kierunkiem

Olsźyn 2020



Zń.2.

SPIS TREŚCI

Wstęp........

1. Problem badawczy w świetle literatury

strona
,|
J

1.1

I.2.
1.3.
1.4.

2, Metodologiczne podstawy pracy
2.I. Cęl, przedmiot badań, zmienne i wskazniki ......
2.2, Prob|ęmy badawcze. .. . .

2.3. Metody, techniki inarzędzia badaw-cze
2.4. Organizacjai teren badań

3. Wyniki badań własnych

4. Dyskusja

Podsumowanie i wnioski..,..

piśmiennictwo

streszczenie

Summary.

Spis tabel

Spis rycin (rysunków, fotografii)

Aneks

Wstępo Podsumowanie i wnioski, Piśmiennictwoo Streszczenieo Summary - to
r ozdziaĘ nie numerowane



OlszĘńska Szkoła Wyższa

Wydział Nauk o Zdrowiu

Imię i nazwisko

8765

Tytuł pracy

ZŃ.3.

Praca licencjacka
napisana pod kierunkiem

Olsźyn 2020



Zń.4.

Piśmiennictwo (bibliografia) - wzory zapisów bibliograficznych

- ąrtykuh z czasopism naukowych:

Nazrvisko I.: Tytuł arĘkułu. Tytuł czasopisma, rok wyd.o nr: str-str.

1. Włodarczyk A., Gasińska M.: Kanony polskiej hipoterapii. Rehabilitacja Medyczna,
ż002,6(3):73-75.

- książki (na podstawie karty tytułowej)

. Nazrryisko I.: Tytuł książki. Wydawnictwo, miejsce wyd., rok wydania

2.ZembaĘ A. Kinezyterapia. t. I i il, PZWL, Warszawa 2003.

3. Przeżdziak B. Historia rehabilitacji w świecie i w Polsce. Urban & Partner, Wrocław
2003.

- rozdział w ksiażce

Nazrvisko I.: Tytuł rozdziaNa. W: Nazwisko I. (red.): Tytuł książki. Wydawnictwo,

miejsce wyd., rok wyd.

4. Księżopolska-Pietrzak K.: Zasńy rehabilitacji i ochrona narządu ruchu
w osteoporozie, W: Lorenc R.S., Warnik-Srymankiewicz A. (red.): Leczenie osteoporozy.
WydawnictwoOsteoforum, Warsz awa 1999.

- materiałv z internetu

5. Hebert K. The association between impulsivity and sensory processing pattems in healthy
adults. British Joumal of Occupational Therapy April 2015 78:232-240
http : l /bjo . sagępub . coml c ontęntl ] 8 l 4 l 23 2. short ( 1 4. 1 1 . 2 0 1 6)

6. Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do
zastosowń biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie.
http ://www.coe.orq.pllre konwlETS_l 64.pd( 1 0. 1 1 .20 1 6)



Zń.5.

Olsztyn, dnia .......... .....2020 t.

Pieczęć nagłówkowa uczelni

DziekanWydziału Nauk o Zdrowiu Olsztyńskiej Szkoły WyŻszej w OlsztYnie zv,ftaca

się z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia badahoraz udostępnienie materiałów

potrzebnych do napisani a pracy dyplomowej

Pani/ Panu

studentowi . . ... roku studiów stopnia w zakresie:

na temat:

pod kierunkiem

Metody inarzędziabadawcze stosowane w badaniach: , ",

Podpis i pieczęó

POTWIERDZENIE ODBYCIA BADAN NAUKOWYCH

olsztyńska Szkoła Wyższa dziękując za wnożlri:wienie przeprowadzenia badń naukowYch

niezbędnych do sporządzenia pracy dyplomowej, prosi o potwierdzenie faktu

przeprowad zeńa ty ch badń w :

na:V,a instytucji

w terminie: ......

podpis i pieczęć
osoby upowaznione1

nala inst}tucji

podpis i pieczęć

osoby upoważnionej

w terminie:



Zń.6.

Zgod,a,na udziałw badaniach naukowych na potrzeby pracy dyplomowej realizowanej

w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

Ia, ńzejpodpisany/a świadomie i dobrowolnie wyrazam pełną zgodę na udziaŁ w badaniach

naukowych prowadzonych ptzez studentĘ/studenta kierunku

pod nazwą (tytuł pracy).,... ... ...

Zostńem/am poinformowanyla o celu i zaL<ładanym przebiegu badań, o moich prawach

i obowiązk achorazo tYfiI, żemogębez podaniaprzyczyny w kazdej chwili przerwaó badanię,

Wiem również, że skorzyst anię ztego prawa nie wpłynie na dalszy przebiegmojego leczęńa,

Ja, ńzejpodpisanyi avłyrużan,fakże zgodę na przetwarzańe danych i wszystkich informacji

uzyskanych w trakcie w/w badń. Mam świadomość, że uzyskane dane mają charakter

poufiry i będą traktowane zgodnie zkozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (JE)

20161679 z dnia 27 kvłietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w rwiązku

zptzefrłatzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepłyłu takich danych,

Mam również świadom ość, że w rvłiązkl z anonimowym charakterem badń nie istrieje

zagrożeńew rozumieniu RoDo, gdyżsamo imię i nazwisko nie stanowi danYch osobowYch

wrźliwych i nie ma możliwości powiryania konkretnej osoby z wynikami badania

na potrzeby pracy magisterskiej. Jednocześnie zostałemlaln poinformowartYla, że lista osób

z podpisami zostanie zarlięszczona w egzemplarzupracy dyplomowej przeznaczofiym do akt,

Imię i nazwisko Data Podpis pacjenta/tki



ZŃ.7 .

Wydział Nauk o Zdiowiu@ li.łip:ry?,ił,"

kierunek studiów:

Stopień studiów:

Forma studiów:

Imię i nazwisko autora:

Nr albumu:

Imię i nazrryisko opiekuna naukowego:

Tytuł pracy:

slowa kluczowe:

streszczenie

przedmiot i cel badań, metoda i technika badń,najwżniejsze wyniki, wnioski

(maksymalnie 150 słów)
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@ li,_#fiHię,^
Faculty of Health §cięncęs

Zń.8

Field of study:

Study cycle:

Form of study:

Author (name, surname):

Reg. No.:

Supervisor (name, surname):

Title:

Key words:

Summary
The main area of the research. the aim of the research, research methodology, the outcome,

main conclusions
(max.150 words)
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Zał.9

Oświadczenie promotora pracy

Oświadczam, że niniej sza praca została przygotowana pod moim kieruŃiem i

stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej wpostępowaniu o nadanie tytułu

zawodowego.

data.
podpis promotora pracy

Oświadczenie autora pracy i

Świadoma/y odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejszą pracę licencjacką

przygotował amlęm samodzielnie i nigdy nie stanowiła ona podstawy innego egzaminu 
:

dyplomowe go oraz,że jest ona własnością intelektualną Uczelni i

:

Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna zzałączoną wersją :
;elektroniczną. 
:

data
podpis autora pracy

,Ę


