
Wymogi redakcyjne  

prac dyplomowych 

Wydziału Lekarskiego II 



Egzemplarze pracy 

1. Zgodnie z Regulaminem prac dyplomowych (pkt. 9) 

    student powinien złożyć w Dziekanacie WL II: 

 1 egzemplarz drukowany dwustronnie w miękkiej oprawie 

 2 płyty CD-R lub DVD-R – 1 szt. z plikiem w formacie .doc i 1 szt. z plikiem 

w formacie .pdf 

 

2. Rodzaj i ilość egzemplarzy pracy dla promotora i recenzenta student ustala 

    indywidualnie. 



Wymogi redakcyjne 

 Czcionka – Times New Roman 

 Rozmiar czcionki – 12 

 Odstęp między wierszami – 1,5 

 Szerokość marginesów – 2 cm (margines lewy można zwiększyć do 3,5 cm 

aby ułatwić oprawę pracy) 

 Numeracja stron – zachowana kolejność, bez numeracji stron tytułowej, z 

podziękowaniami oraz oświadczeniem B o samodzielnym przygotowaniu 

pracy 

 Objętość pracy – licencjacka 30-50 stron, magisterska 80-100 stron 



Wymogi redakcyjne 
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aby ułatwić oprawę pracy) 

 Numeracja stron – zachowana kolejność, bez numeracji stron tytułowej, z 

podziękowaniami oraz oświadczeniem B o samodzielnym przygotowaniu 
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Streszczenie pracy 

1. Praca dyplomowa powinna zwierać: 

 streszczenie i słowa kluczowe (5-6) w języku polskim, 

 tytuł pracy, słowa kluczowe i streszczenie w języku angielskim, 

zamieszczone na końcu pracy. 



Piśmiennictwo 

Sposób umieszczenia piśmiennictwa oraz zasady jego cytowania określają 

zasady tzw konwencji z Vancouver (szczegóły na stronach Biblioteki Głównej 

UMP w Poznaniu: www2.bg.am.poznan.pl). 

Spis piśmiennictwa umieszcza się na końcu pracy i układa alfabetycznie albo 

zgodnie z kolejnością pojawiania się cytowanej pracy po raz pierwszy w 

tekście. 

Cytowane prace wpisuje się w tekście po kropce kończącej zdanie w 

nawiasach kwadratowych [x] lub jako indeks górny. 

 



Przykłady piśmiennictwa 
Zaleca się by publikacje w spisie piśmiennictwa podawane były zgodnie z następującą konwencją: 

Prace z czasopism naukowych powinny zawierać nazwiska i inicjały wszystkich autorów, tytuł pracy, skrót nazwy czasopisma 

(wg Index Medicus lub dla czasopism nieindeksowanych pełna nazwa), rok wydania, numer wolumenu, ewentualnie numer 

zeszytu oraz numery pierwszej i ostatniej strony. 

Przykład: 
1. Mackiewicz J., Mackiewicz A. Gene-modified cellular vaccines: technologic aspects and clinical problems. Transplant. Proc. 2010, 

42(8) 3287-3292. 

2. Dams-Kozłowska H., Kwiatkowska-Borowczyk E., Gryska K., Mackiewicz A. Designer cytokine hyper interleukin 11 (H11) is a 

megakaryopoietic factor. Int. J. Med. Sci. 2013, 10(9) 1157-1165. 

 

Rozdziały w książkach i monografie powinny być cytowane w następujący sposób: nazwiska i inicjały autorów, tytuł rozdziału, 

tytuł książki, nazwisko i inicjał redaktora książki, wolumen, nazwa wydawcy, miejsce i rok wydania, zakres stron wykorzystanych 

w pracy: 

Przykład: 
1. Grygiel-Górniak B., Grzymisławski M. Enteropatia z utratą białka. W: Gastroenterologia. Red. Dąbrowski A., Cz. 2, Medical Tribune 

Polska, Warszawa 2011, 246-249 

2. Grygiel-Górniak B., Grzymisławski M. Żywienie w chorobach tkanki łącznej. W: Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Red. 

Grzymisławski M. i Gawęcki J., T. 2,  Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, 2010, 305-310 

Strony internetowe cytuje się podając nazwę strony (materiału źródłowego), adres URL i datę wejścia na stronę. 

Przykład: 

1. Kasztelowicz P, HON Code of Conduct (HONcode) for medical and health Web sites http://www.hon.ch/HONcode/Polish, data 

wejścia 18.08.2006 



Zawartość pracy 

Praca powinna zawierać kolejno: 

 stronę tytułową, 

 stronę z podziękowaniami (opcjonalnie), 

 oświadczenie B o samodzielnym przygotowaniu pracy, 

 spis treści, 

 wykaz skrótów, rycin, tabel (jeśli dany element występuje w pracy), 

 treść pracy (szczegóły dalej), 

 aneksy (np. wzory kwestionariuszy, ankiet), 

 piśmiennictwo, 

 streszczenia. 

 



Treść pracy 

1. Praca poglądowa (licencjacka i ew. magisterska): 

 rozdziały wg własnego opracowania. 

 

2. Praca badawcza (magisterska i ew. licencjacka): 

 rozdziały: 

o wprowadzenie, 

o cel pracy, 

o materiał i metody, 

o wyniki, 

o dyskusja, 

o wnioski. 



UWAGA 

Na obronę należy przygotować prezentację 
multimedialną przedstawiającą cel pracy  

oraz główne wyniki i wnioski  

(przewidzianą na 5-10 minut). 


