Zbiór błędów najczęściej popełnianych w pracach dyplomowych
Niniejszy dokument powstał, aby ułatwić Państwu przygotowanie pracy dyplomowej w wersji
gotowej do złożenia. Poniżej wymienione zagadnienia zostały opracowane na podstawie błędów
najczęściej występujących w Państwa pracach.
W związku z powyższym, zanim praca na etapie gotowej do złożenia, zostanie przesłana do
promotora, należy przejrzeć poniższą listę i sprawdzić, czy tekst nie zawiera najczęściej popełnianych
przez Państwa błędów. Niestety, w niektórych pracach usterek jest bardzo dużo, co może świadczyć,
że część z Państwa nie odrobiła „pracy domowej” w zakresie pisania prac.
Materiały na stronie: http://logistykamediow.pl/site/studia/prace-dyplomowe/
Przeprowadzenie poniższych czynności weryfikacyjnych zmniejszy liczbę zwrotów pracy do kolejnych
poprawek i tym samym skróci czas do chwili dopuszczenia pracy do obrony.
 Sprawdzić, czy pierwsze trzy strony są zgodne z obowiązującym wzorcem.
Najlepiej jest pobrać wzorzec ze strony WWW WDiB i załączyć do swojej pracy:
Licencjackie - https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/obrony/obrony-prac-licencjackich,
Magisterskie - https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/obrony/obrony-prac-magisterskich.
 Prawidłowo odmienić tytuł, imię i nazwisko promotora.
Np. „Praca napisana pod kierunkiem dr. Jana Kowalskiego” lub „Praca napisana pod
kierunkiem dra Jana Kowalskiego”
Zwracam uwagę, że w tym przypadku na końcu po dr jest kropka (dr.), ponieważ jest to
odmiana wyrazu „doktor” przez przypadki - „doktora”. Ta sama zasada dotyczy innych
składowych tytułów naukowych.
 Zalogować się do apd.uw.edu.pl, gdzie znajduje się właściwy tytuł pracy dyplomowej.
Jako tytuł pracy należy wpisać właśnie ten z APD.
Jest to bardzo ważne!


Cel, założenia, hipoteza badawcza muszą być na początku pracy. Warunek konieczny!



Tytuły rozdziałów, rysunków, tabel etc. nie zawierają kropki na końcu.



Przypisy włącznie z tymi pod tabelami, rysunkami mają kropkę na końcu.

 Marginesy – minimum 25 mm z każdej strony. Jeśli ktoś chce wykonać oprawę twardą,
po lewej stronie kartki margines powinien mieć 35 mm.
 Jeśli literatura przedmiotu obejmuje dużo pozycji internetowych warto podzielić spis
literatury na bibliografię i netografię.


Pojedyncze litery typu „i”, „w”, „z” przenosimy z końca linii na początek następnej.



Ortografia !!! - pracę trzeba sprawdzić słownikiem wbudowanym w edytor.



Literówki - pracę trzeba sprawdzić słownikiem wbudowanym w edytor.
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 Sprawdzić wielkość czcionek dla poszczególnych elementów treści jak: nagłówki, treść
pracy, przypisy etc. Szczegóły na stronie http://logistykamediow.pl/site/studia/pracedyplomowe/, dokument jak wykonać pracę dyplomową.


Przypisy (numer) wstawiamy na końcu zdania, a nie w środku.



Przypis (numer) wstawiamy na końcu zdania, ale przed kropką, a nie za kropką.

 Zdanie kończymy jednym przypisem.
Przykład, czego nie należy robić:
Ut aliquet at mauris eget vehicula 1,2,3.
Poniższego również nie należy robić:
Curabitur nibh1 purus, porttitor tristique2 enim non, volutpat fermentum felis3.
Prawidłowo powinno być tak:
Ut aliquet at mauris eget vehicula 1.
Curabitur nibh purus, porttitor tristique enim non, volutpat fermentum felis1.
 Interpunkcja.
Błędna interpunkcja niejednokrotnie zmienia sens zdania.


Długie adresy URL w przypisach:
o można skrócić używając serwisu do skracania linków;
o można „złamać” znakiem końca linii (tzw. „miękki enter”);

 Streszczenie pracy zaczynamy od:
Tematem pracy ….
Praca porusza problem ….
Praca omawia …
Praca podejmuje temat …
Więcej przykładów na stronie LM pod adresem:
http://logistykamediow.pl/site/studia/prace-dyplomowe/


W pracy używamy formy bezosobowej.

Np. „… praca przedstawia …”, „… zbadano …”, „… w pracy przedstawiono …” itp.
Nie stosujemy m.in. takich zwrotów jak:
o „… moim zdaniem …”,
o „… uważam, że …”,
o „… autor(-ka) pracy zdecydował(-a) …”,
To tylko kilka przykładów.
Praca dyplomowa musi być napisana stylem naukowym.
Nie używamy gwary środowiskowej lub zawodowej.
 Nie używamy anglojęzycznych pojęć w sytuacji, gdy istnieją ich polskie odpowiedniki.
Przykład: „…czyniąc ich heavy userami usług…” powinno być po polsku np. „czyniąc ich
wymagającymi użytkownikami usługi…”
Przykład: zamiast „brand manager” – „dyrektor ds. marki”
Proszę pamiętać, że obowiązuje ustawa o języku polskim Dz.U. 2018 poz. 931.
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 Rekomendowane odwołania do rysunków/tabel/wykresów/wzorów etc.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit (rys. 2).
zamiast
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, patrz rysunek 2.
 W pracy warto zadbać o odpowiednią ilość „światła” pomiędzy treścią a nagłówkiem
rozdziału/podrozdziału.


Należy zwrócić uwagę, czy przypisy na dole nie zostały wyrównane inaczej niż do lewej.

 W pracy nie należy odbiegać od tematu i rozpisywać się w obszarach, które nic nie
wnoszą do logicznego wywodu rozprawy.


Unikamy powtarzania opisywania zagadnień w różnych częściach pracy.

 Sprawdzamy, czy na „drugim planie” w załączanych materiałach (własnych/obcych) nie
ma „niespodzianek”.
Przykład poniżej.

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/stracil-16-000-pln-bo-mial-dziurawy-router-prawie-12-milionapolakow-moze-byc-podatnych-na-ten-atak [2019-06-01].


W pracy uwzględniamy wszystkie poprawki, które wcześniej zgłosił promotor.
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