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Wymogi dotyczące prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) realizowanych na 

kierunku historia 

§1. Zasady ogólne. 

1. Stronę formalną pracy dyplomowej oraz warunki, jakim powinna odpowiadać, określają 

przepisy ogólnouczelniane. 

2. Praca dyplomowa powinna zawierać: 

a) stronę tytułową, 

b) spis treści, 

c) wstęp z uzasadnieniem podjęcia tematu, celu badań, przedstawieniem struktury 

pracy, ukazaniem stanu badań i bazy źródłowej, 

d) rozdziały (ewentualnie podrozdziały), 

e) zakończenie zawierające podsumowanie i odpowiedzi na sformułowane problemy 

badawcze, 

f) bibliografię z podziałem na: źródła, opracowania i ewentualnie strony internetowe, 

g) spisy wykresów, tabel itp. 

3. Koniecznym elementem pracy dyplomowej są przypisy dolne z numeracją ciągłą w całej 

pracy. 

4. Prace dyplomowe mają wykazywać znajomość metod badawczych i umiejętność 

korzystania ze źródeł historycznych.  

5. W pracy dyplomowej student powinien wykazać się efektami pracy na seminarium: 

a) wybrać i poprawnie sformułować tytuł pracy, 

b) przeprowadzić kwerendę i przedstawić stan badań, 

c) stworzyć prawidłową strukturę pracy, 

d) wypełnić poszczególne części pracy treścią charakteryzującą się należytym stylem i 

nomenklaturą naukową, aparatem naukowym oraz poprawnością językową, 

e) prawidłowo sporządzić przypisy, 

f) przedstawić wnioski 



§2. Praca licencjacka 

1. Prace licencjackie mogą mieć charakter: 

a) przeglądowy (prace oparte na przeglądzie piśmiennictwa; przegląd piśmiennictwa 

powinien mieć formę krytycznego omówienia wykorzystanego materiału oraz walor 

własnego spojrzenia na omawianą problematykę i własne wnioski),  

b) badawczy. 

2. Praca licencjacka powinna być oparta na opracowaniach naukowych dotyczących 

omawianej problematyki i źródłach drukowanych. Wskazane jest wykorzystanie źródeł 

archiwalnych. 

3. Zaleca się, aby objętość pracy nie była mniejsza niż 30 znormalizowanych stron 

maszynopisu. 

4. Efekty uczenia się, które powinien wykazać student przedstawiający pracę licencjacką: 

a) wiedza: K_W03, K_W08, K_W10, K_W12, K_W13, 

b) umiejętności: K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U09, K_U12, 

K_U13, K_U15, 

c) kompetencje społeczne: K_K01, K_K02, K_K05, K_K06. 

5. Efekty uczenia się, które powinien wykazać student przedstawiający pracę licencjacką, 

który rozpoczął studia w roku akademickim 2019/2020: 

a) wiedza: K_W03, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W14, K_W15,  

b) umiejętności: K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U09, K_U10, 

K_U12, K_U17, 

c) kompetencje społeczne: K_K01, K_K02, K_K05. 

§3. Praca magisterska 

1. Praca magisterska powinna mieć charakter badawczy, obejmować szerszy zakres niźli 

prace licencjackie i posiadać walory nowości i poznawcze (ujmować obszary badawcze 

dotychczas nie opracowane). 

2. Kwerenda powinna obejmować całość polskiego piśmiennictwa dotyczącego podjętej 

tematyki oraz materiału źródłowego znajdującego się w kraju. 

3. Wskazane jest wykorzystanie (jeśli to możliwe) literatury obcojęzycznej. 

4. Zaleca się, aby objętość pracy nie była mniejsza niż 60 znormalizowanych stron 

maszynopisu. 

5. Efekty uczenia się, które powinien wykazać student przedstawiający pracę magisterską: 

a) wiedza: K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W11, 

b) umiejętności: K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U14, K_U15, 

c) kompetencje społeczne: K_K01, K_K02, K_K06. 



§4. Kryteria oceny pracy. 

1. Ocenie podlega praca przyjęta i zaakceptowana przez promotora. 

2. W ocenie pracy uwzględnia się: 

a) zgodność z tematem, 

b) konstrukcję (układ, struktura podziału treści, kolejność rozdziałów, kompletność tez, 

itp.), 

c) dobór źródeł i literatury oraz stopień ich wykorzystania, 

d) umiejętność krytycznej analizy opracowań i materiału źródłowego, 

e) poprawność językową i opanowanie techniki pisania, 

f) poprawność posługiwania się aparatem naukowym (przypisy, bibliografia). 

g) nowatorstwo ujęcia podejmowanej tematyki. 


