
Uchwała nrż9Bl2022
Sęnatu Olsztyńskiej SzkoĘ Wyższej

z dniaZl marca2022 r.

w sprawie wprowadzenia zaleceń doĘczących prrygotowania pracy dyplomowej na Wydziale

Nauk o Zdrowiu w OlszĘńskiej Szkole Wyższej

Na podstawie Ustawy z dnia20 lipca2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z202I r,

poz, 478 zpóź,zm.)oraz § 22 i § 23 Regulaminu Studiów Otsztyńskiej Szkoły Wyższej, Senat uchwala

co naĘpuje:

§1

senat wprow adza za|ecenia doĘczące przygotowania pracy dyplomowej na wydziale Nauk o zdrowiu

w olszĘńskiej szkole wyższej, które stanow ią zńącmik do niniej szej uchwĄ.

§2

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia,

Przewod

dr
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Zalecenia doĘczące p rzygotowan ia p rac dyplo m owych

na Wydziale Nauk o Zdrowiu w OlszĘńskiej Szkole Wyższej

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest złożenie

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

1. Wypełnionego karty okresowych osiągnięć studenta (oceny, daty, podpisy);

2. Wypełnionej i podpisanej karty obiegowej;

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

4. Jednego egzemplarza placy dyplomowej - oprawa miękka, druk dwustronny, w kolorze.

5. Praca dyplomowa powinna spełniać następujące wymogi:

a) strona tytułowa pracy i kolejność poszczegóInych elementów pracy powinny być

zgodne zfiycznymi (Zał.1- 3);

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

potrzeby pracy dyplomowej (ZŃ. 5) t zgodanaudział pacjenta w badaniach naukowych

na potrzeby pracy dyplomowej (Zał. 6);

c) zapisy bibliograficzne wg wzoru (Zał.4);

d) w kazdej pracy obowiązkowe jest zamleszczenie streszczęnia w języku polskim wg

\\,zolu (Zń.7):

e) w pracach magisterskich obowiązkowe jest zamtęszczenie tytułu pracy, słów

kluczowych i streszczenia wg \\,zoru (Zał. 8) w, języku angielskim lub niemieckim;

w pracach licencjackich wl,mog ten nie musi być spełniony;

D w składanym egzemplarzu powinno być oświadczenie studenta oraz promotora pracy

(Zał,9);

g) w przypadku prac doświadczalnych promotorzy mogą podjąć decyzję o konieczności

uzyskania przez studenta zgody Uczelnianej Komisji Etyki Badań Naukowych a

decyila komisji powirrna byc dołączona do egzemplarza placy do akt (w aneksie);

h) egzemp|arz składanej pracy powinien byó zszfiy 1ub sklejony, wydrukowany

dwustronnie, oprawiony w miękką okładkę;

5. Jedna płyta CD (z wgraną pracą) opisana: wydział, imię i nazwisko studenta, tytuł pracy,

imię i nazwisko promotora, Iiczba stron, rok);

6. Osoby, które chcą mieć wpisane w suplemencie dodatkowe informacje, np. udział w pracach

samorządu studenckiego, ukończone kursy, posiadane certyfikaty potwierdzające udział w
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szkoleniach i konferencj ach, ldziń w zawodach itp. proszone są o złożeńe tych informacji

tażem z kompletem dokumentów.

Dodatkowe informacje

1. Wielkość czcionki tekstu pracy - w przypadku edytora Word for Windows polecana jest

czctonkaTimęs New Roman, wielkości 12 pkt.

2. Wielkość czcionki Ęrtułów rozdziałów - 14 pogrubiona

3. Wielkość czcionki §.tułów podrozdziŃów - 12 pogrubiona

4. Czcionka na stronie tytułowej pracy

- nazwauczelni - 18 pogrubiona

- vlydział - 16 pogrubiona

- imię i nazwisko, nr albumu - 14

- temat pracy - 16 pogrubiona

- pracanapisana pod kierunkiem - 14

- Olsńyn 2020 - 14

5. Odstęp między wierszami - interlinia I,5 wlersza

6. Dzielenie wierszy automatyczne

7. Nie naleĘ aż:ywać wielokrotnych spacji, do wcięć na początku akapitów użrywaó tabulatora

(:3 do 5 spacji)

8. Tekst powinien być wyjustowany, zapisany w jednym pliku

9. Numeracja stron automaĘczna, strona pierwsza nie numerowana, aleliczona

10. Marginesy: gómy, dolny, prawy -2,5 cm,lełvy - 3,5 cm (w tym 1 cm na oprawę)

1I. Zasady cytowania źródeł - zalecany system harwardzki numeryczny - za pomocą

odnośników - za ostńnim v,ryrazem tekstu vlnieszcza się w nawiasach kwadratowych cyfrę

oznaczającą kolejną cytowaną pTacę [1]. Piśmiennictwo układamy w kolejności cytowani lub

alfabetycznie.

12. Tabele - powinny być umieszczarle w tekście, jeśli mieszcząsię na jednej stronie, większe

powinny byó zamieszczone jako zńącznll<t w Aneksie. W nagłówku powinien znaleźć się §tuł
z podaniem źródla-pozycję literatury, zlłorej zaczerpnięto tabelę tależy umięścić w rozdziale

Piśmiennictwo. Do kńdej tabeli powinien być odsyłacz zarlieszczony w tekście pracy.

np.Tab. 1. Klasyfikacja udarów mózgu [10]

12. Ryciny (rysunki, wykresy, fotografie) - podpisy pod rycinam| z podarliem źródeł,

uwzględnionych w rozdziale Piśmiennictwo. Do kużdęj ryciny powinien być odsyłacz

zamieszczony w tekście pracy.
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- np.Ryc. 1. Prawidłowe ułożenie kończyny górnej pacjenta po udarze mózgu [8]

13. Tabele i ryciny opracowane samodzielnie przez autoru pracy dyplomowej powinny byó

opatrzone informacj ą [oprac. własne].

14. Przy zarńeszczarliu fotografii pacjentówlklientóduczniów konieczne jest oświadczenie

pisemne wytńające zgodę na publikowanie zdjęć (zgodnie z Ustawq o ochronie danych

osobowych), chyba, że stosujemy zasŁanianie części twarzy, w sposób uniemożliwiający

rozpoznańe osoby.

15. Uzywanie skrótów - przy pierwszym użyciu pełnej nazry należy w nawiasach umieścić

skrót i w dalszej części pracy można go stosować bez powtarzania pełnego brzmienia, np,

mózgowe porażenie dziecięce (m.p.d.), stwardnienie rozsiane (Sclerosismultiplex, SM)

16. W aneksie możnazamieścić Wkaz pojęć i skrótów zastosowanych w tekście pracy, wrazz

krótkimi obj aśnieniami.

17. Objętość pracy licencjackiej - 30-40 stron, pracy magisterskiej - 40-60 stron.

Zał. I. Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej

Zał.2. Wzór spisu treści pracy magisterskiej

Zał. 3. Wzor strony ty.tułowej pracy licencjackiej

Zń. 4. Zgoda na prowadzenie badań naukorłych na potrzeby pracy dyplomowej

Zał.5. Zgodanaudział pacjenta/klienta/opiekuna w badaniach naukowych napotrzeby pracy

dyplomowej

Zń. 6. Wzory zapisów bibliografi c zny ch

Zń.7.Wzot streszczenia w języku polskim

Zał.8. Wzór streszczenia w języku angielskim

Zń.9. Oświadczenie autora pracy i promotora



OlszĘńska Szkoła Wyższa

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek

Imię i nazwisko

Nr albumu
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Za\.1

Ptaca magisterska
napisana pod kierunkiem

Tytuł pracy w języku polskim

Tytuł pracy w jęzjlku angielskim

Olsźyn 20. . ..
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Za\.2. .

SPIS TRESCI
Strona

Wstęp........ 3

1. Problem badawczy w świetle literatury 4
1 . 1 . .... ... .... .

1.2...
1.3...
1.4. ,.

2. Metodologiczne podstawy pracy
2.I. CęI, przedmiot badań, zmienne i wskaźniki . .. .. .

ż,2. Problęmy badawc ze. . . . .

2.3, Metody, techniki l narzędzta badar,vcze
2.4. Organtzacjat teren badań

3. Wpiki badań własnych

4. Dyskusja

Podsumowanie i wnioski.....

Piśmiennictwo.. .

Streszczenie ,...

Summary.

Spis tabel

Spis rycin (rysunków, fotografii)

Aneks

Wstęp, Podsumowanie i wnioski, Piśmiennictwoo Streszczenie, Summary - to
rozdziaĘ nie numerowane



OlszĘńska Szkoła Wyższa

Wydział Nauk o Zdrowiu

Imię i nazwisko

Nr albumu

Tytuł pracy

Olsźyn 20. . ..
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ZaL3

Praca licencjacka
napisana pod kierunkiem
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Za\.4

Piśmiennictwo (bibliografia) - wzory zapi§ów bibliograficznych

- artykuły z czasopism naukowych:

Nazwisko I.: Tytuł artykułu. Tytuł cza§opi§ma, rokwyd.o nr: str-str.

1. WłodarczlkA., GasińskaM.: Kanonypolskiej hipoterapii. RehabilitacjaMedyczna,z}}z,
6(3):73-75.

- ksiażki (na pod§tawie kar§ Ętułowej)

Nazrvisko I.: Tytuł książki. Wydawnictwoo miejsce wyd.o rokwydania

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

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

- rozdział w ksiażce

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

miejsce wyd.o rok wyd.

4, Księżopolska-Pietrzak K.: Zasady rehabilitacji i ochrona tarządu ruchu
w osteoporozie. W: Lorenc R.S., Warnik-Szymankiewicz A. (red.): Lęczeńę osteoporozy.
WydarvnictwoOsteoforum, Warsz awa 1999.

- materiały z internetu

5. Hebert K. The association between impulsivity and sensory processing patterns in healthy
adults. British Journal of Occupational Therapy April 2015 78:232-240
http:l/bjo.sagęrl.l;b.comlcontent/78141232.short(I4.II.2016)

6. Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do
zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie.
hĘ ://www.coe.org.pllre kondETS_ 1 64.pd( 1 0. 1 1,20 1 6)
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ZaN.5

Olsźyn, dnia .......... .....20...., r.

Dziękan Wydziału Nauk o Zdrowiu Olsźynskiej Szkoły Wyższej w OlszĘnię zwraca

się z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia badń oraz udostępnienie materiałów

potrzebnych do napisania pracy dyplomowej

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

na temat:

Metody t narzędzta badawcze stosowane w badaniach: ....

Podpis i pieczęó

POTWIERDZENIE ODBYCIA BADAŃ NAUKOWYCH

Olsźyńska Szkoła Wyższa dziękując za vrnożliwienie przeprowadzenia badafi naukowych

niezbędnych do sporządzeniaptacy dyplomowej, prosi o potwierdzenie faktu przeprowadzenia

tych badań w:

naJla insl),*tucji

w terminie:

podpis i piec:ęć
osohy upoważnionej

w terminie:

na]l,a insD)tucii

podpis i piec:ęć
osoby upoltclżnionej
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, ZaN.6

Zgodanauilziałw badaniach naukowych na potrzeby pracy dyplomowej realizowanej

w OlszĘńskiej Szkote Wyższej

Ja, nizej podpisany/a świadomie i
naukowych prowadzonych ptzez

dobrowolnie wyrażam pełną zgodę na udział w badaniach

studentkę/studenta kierunku

podnazwą (tytuł pracy)

Zostałemlam poinformowarryla o celu i zaRadartym przebiegu badń, o moich prawach

i obowipkach otaz o tym, że mogę bez podaniaptzyczlny w każdej chwili ptzerwać badanie.

Wiem równiez, że skorzystańe ztego prawa nie wpłynie na dalszy przebieg mojego leczeńa.

Ia, niżej podpisany/a :uqvrażan także zgodę na przetwarzante danych i wszystkich informacji

uzyskanych w trakcie w/w badń. Mam świadomoś ó, że uąlskane dane mają charakter poufny

i będą traktowane zgodnie z Rozporządzeńem Parlamenfu Europejskiego i Rady (UE)

20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zńązku
zprzefułatzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Mam również świadomośó, że w związku z anonimowym charakterem badń nie istnieje

zagrożeńe w rozumieniu RODO, gdyż samo imię i nazwisko nie stanowi danych osobowych

wrażliwych i nie ma mozliwości powiapańa konkretnej osoby z wynikami badania

na potrzeby pracy magisterskiej. Jednocześnie zostałem/am poinformowanyla, że lista osób

z PodPisami zostanie zarieszczona w egzemplarzupracy dyplomowej ptzeznaczonym do akt.

Imię i nazwisko Data Podpis pacjenta/tki
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ZaL7

OLSZTYŃSKA
SZKOŁA WYŻSZA
!)l.SZT]'\ i'\ '! Ill i;T]

Wydział |{auk o Zdrowiu

kierunek studiów:

Stopień studiów:

Forma studiów:

Imię i nazwi§ko autora:

Nr albumu:

Imię i nazrvisko opiekuna naukowego:

Tytuł pracy:

słowa kluczowe:

streszczenie

przedmiot i cel badń, metoda i technika badń, najwazniejsze wyniki, wnioski

(maksymalnie 150 słów)

ł
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Za\.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)

@ |i#óil.§,fi,,"
Faculty of Health Sciences

,,i
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Zał.9

Oświadczenie promotora pracy

Oświadczam, że ńniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i

stwierdzam, że spełnia ona wafunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie Ęrtufu

zawodowego.

data.
podpis promotorapracy

Oświadczenie autora pracy

Świadoma/y odpowiedzialności prawnej oświadczam, ze niniejsząpracę licencjacką

przygotowńamlęm samodzielnie i nigdy nię stanowiŁa ona podstawy innego egzaminu

dlplomowe go oraz, że jeśona własnością intelektualną Uczelni.

Oświadczam ponadto, że ńniejsza wersja pracy jest identyczna zzńączoną wersją

elekhoniczną.

Jednocześnie v,ryrażam zgodę na sprawdzenie pracy w JednolĘm Systemie

antyplagiatowym.

data
podpis autora pracy


