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Zasady przygotowania i złożenia pracy dyplomowej 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1.  Zgodnie z §38, ust . 1 Regulaminu Studiów w PWSZ, pracę  dyplomową  

student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego Uczelni  

ze stopniem co najmniej doktora. Dyrektor Instytutu może upoważnić  

do kierowania pracą  dyplomową  nauczyciela akademickiego spoza 

Uczelni  ze stopniem co najmniej doktora.  

2.  Regulamin Studiów (§39, ust. 3 i  4) stanowi również ,  iż  w odpowiedzi 

na uzasadniony wniosek studenta bądź  opiekuna pracy, Dyrektor  

Instytutu może dokonać  zmiany opiekuna pracy. W razie dłuższej  

nieobecności opiekuna pracy dyplomowej,  Dyrektor Instytutu 

wyznacza osobę ,  która przejmuje obowiązek kierowania pracą .  

3.  Praca dyplomowa przygotowywana jest  samodzielnie przez studenta     

i   nie może naruszać  praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia       

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Podpisane 

przez studenta oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy jest  

włączane do pracy dyplomowej.  

 

II. Terminy składania kolejnych części oraz całości pracy: 

 

1.  Sprecyzowany tytuł  pracy, konspekt pracy oraz szkic pierwszego 

rozdziału – przed zimową  przerwą  świą teczną  (połowa grudnia 2016 r.);  

2.  Pierwszy rozdział  pracy – koniec semestru zimowego; 

3.  Pozostałe części pracy – oddawane promotorowi sukcesywnie od lutego 

do kwietnia;  

4.  Pierwsza wersja całości – do końca kwietnia;  



5.  Złożenie gotowej pracy – nie później niż  do końca podstawowej sesji 

egzaminacyjnej w semestrze letnim, w terminie ustalonym przez 

Dyrektora Instytutu (Regulamin Studiów §39, ust . 1).  

6.  Regulamin Studiów stanowi, iż  na wniosek opiekuna pracy lub na 

wniosek studenta, Dyrektor Instytutu może przesunąć  termin złożenia 

pracy dyplomowej o nie dłużej niż  o niż  trzy miesiące z wyłączeniem  

okresu wakacji  letnich określonych w zarządzeniu Rektora (§ 39, ust.2).  

Ponadto,  w uzasadnionych przypadkach Rektor może dodatkowo 

przedłużyć  termin złożenia pracy (§ 39, ust.5).  

7.  Regulamin Studiów ustala również ,  iż  osoba, która została skreślona     

z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej 

ma prawo wznowić  studia. Ukończenie studiów przez taką  osobę ,   

w najbliższym moż l iwie semestrze, wiąże sie tylko z uzupełnieniem 

braków, których student nie zrealizował przed skreśleniem. (§ 46, 

ust.6).  

III. Wymogi merytoryczne 

 

1.  Treść  pracy powinna w pełni odpowiadać  problematyce wskazanej w 

temacie pracy.  

2.  Wywód dyplomanta podlega kryteriom poprawności  rzeczowej, 

metodologicznej i  logicznej. Dyplomant winien wykazać  umiejętność  

analizy badanego materiału, korzystania z literatury przedmiotu i  

twórczego adoptowania jej  treści  do potrzeb własnej pracy,  wreszcie 

umiejętność  formułowania wniosków końcowych. 

3.  Tekst pracy powinien stanowić  zamkniętą  kompozycyjnie i  

uporządkowaną  całość .  Powinien zawierać  następujące elementy:   

-  stronę  tytułową  w języku francuskim i polskim; 

-  spis treści;  

-  wstęp, w którym należy zarysować  ogólne tło omawianego 

problemu, określ ić  cel i  zakres pracy, przedstawić  ogólne 

informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy 

(można również  nadmienić  przesłanki wyboru tematu pracy,  

wskazać  metody badawcze i podstawy źródłowe, a także 



zaprezentować  aktualny stan badań  w zakresie związanym z 

tematem pracy);  

-  część  główną  zawierająca gruntowne przedstawienie i 

egzemplifikację  omawianej problematyki;  

-  zakończenie,  w którym należy wskazać  syntetyczne wnioski 

wynikające z pracy oraz ewentualnie zasygnalizować  moż liwości  

dalszych rozważań;  

-  bibliografię ,  czyli  wykaz cytowanej literatury uporządkowany w 

kolejności  alfabetycznej i  zgodny z wymogami opisu 

bibliograficznego; 

-  ewentualnie: aneks zawierający np. próbki tekstów, nagrania,  

zdjęcia itp.  

4.  Praca dyplomowa pisana jest w języku francuskim, winna być  poprawna 

pod względem stylistycznym, ortograficznym, gramatycznym i  

interpunkcyjnym. Język pracy powinien odpowiadać  standardom 

pisarstwa naukowego. 

IV. Wymogi typograficzne i edytorskie: 

1.  Tekst pracy: 

-  czcionka: Times New Roman , rozmiar :  12 pkt;  

-  odstępy między wierszami :  1,5 ;  

-  odstępy między znakami :  rozstrzelone co 1 pt  ;  

-  słowa i terminy obcojęzyczne zapisane kursywą  (a priori ,                

a posteriori, last but  no least,  to be or not to be, etc.) ;  

-  justowanie tekstu jednocześnie do obu marginesów, wcięcie 

akapitowe w pierwszym wierszu akapitu.  

2.  Cytaty:  

-  cytat krótki (mniej  niż  3 wiersze):  włączony w tekst ,  ujęty              

w cudzysłów tzw. « francuski » ;  

-  cytat długi (więcej  niż  3 wiersze) :  bloczkiem, bez cudzysłowia,         

z zastosowaniem kursywy jedynie wtedy, gdy jest ona użyta            

w tekście oryginalnym 

� czcionka: Times New Roman, rozmiar : 10/11 pkt;  

� odstępy między wierszami :  1 ;  



� odstępy między znakami :  rozstrzelone co 1 pt  ;  

3.  Przypisy:   

-  na dole strony, numerowanie ciągłe na stronie;  

-  czcionka: Times New Roman , rozmiar :  10 pkt;  

-  odstępy między wierszami :  1 ;  

-  odstępy między znakami :  normalne;  

-  obowiązkowo kursywą:  supra ,  infra ,  ibid. ,  op. cit. ,  et ; .  

-  przykłady :
 1

,  
2
,  

3
,  

4
,  

5
,  

6
 ,  odniesienia do artykułów w Internecie : 

7
,  

8
,  

9
 ;  

4.  Znaki interpunkcyjne :   

-  kropka, przecinek, wielokropek, nawias zamykający : spacja 

nigdy przed, zawsze po każdym z tych znaków ;  

-  nawias otwierający : spacja jedynie przed tym znakiem ;  

-  dwukropek, średnik, znak zapytania, wykrzyknik :  spacja 

niełamliwa przed każdym z tych znaków ;  

-  apostrof (’): bez spacji przed i po tym znaku. 

-  Tytuły : bez kropki na końcu. 

5.  Bibliografia :   

-  nazwisko i imię  autora,  Tytuł (kursywą),  wydawnictwo, data 

wydania,  ew. miejsce wydania, seria wydawnicza.  

                                                 
1
 D. Wilhem, Maurice Blanchot : la Voix narrative, Union Générale d’Editions, 1974, coll. 10/18, p. 31. [ET, 

pour le même ouvrage tout de suite après, ibid. (c’est-à-dire à la même page 31) OU ibid., p. 155 (si c’en est une 

autre)] [ET, pour le même ouvrage, mais dans la suite : D. Wilhem, op. cit. p. 155. ] [Si le même auteur est cité 

aussi pour d’autres ouvrages, il est conseillé de préciser : D. Wilhem, Maurice Blanchot…, op. cit., p. 121. ] 
2
 M. Blanchot, „Parole, ce n’est pas voir”, dans L’Entretien infini, Gallimard, 1969, p. 41.  

3
 M. Tuţescu, „Paradoxe, univers de croyance et pertinence argumentative”, dans R. Landheer et P. J. Smith 

(textes recueillis par), Le paradoxe en linguistique et en littérature, Droz, 1996.  
4
 M. Foucault, „La pensé du dehors”, dans Critique, n

o
 229, juin 1966.  

5
 I. Perrone-Moisés, „L’intertextualité critique”, Poétique, n

o
 27, 1976, p. 377-379, cité selon S. Rabeau (textes 

choisis et présentés par), Intertextualité, Flammarion, 2002, p. 177.  
6
 Les versants, respectivement, positif, négatif et neutre, de la thymie, qui est «disposition affective de base», 

sont eu-phorie (p. ex. enthousiasme), dys-phorie (désespoir), a-phorie (indifférence) ; voir D. Bertrand, Précis de 

sémiotique littéraire, Nathan, 2000, coll. Université, série «Linguistique» ; La cinquième partie est consacrée à 

l’affectivité qui a de l’importance pour la suite.  
7
 Voir O. Cariguel, „Ecrire ou ne pas écrire sur Maurice Blanchot”, http://www.oeildeboeuf.com/index_lectures. 

html, p. 3.  
8
 M. Blanchot, „L’écriture consacrée au silence. Hommage à Edmond Jabès”, L”Oeil-de-Boeuf, revue littéraire 

trimestrielle, n
o
 14-15, Notre réf. http://www.oeildeboeuf.com/n14_081.html, p. 2.  

9
 Selon l’édition de la Pléiade : „Sophonie, en hébreux, Sephanyah «Yahvé préserve», La Bible. L’Ancien 

Testament, Gallimard, 1959, t. 2, coll. de la Pléiade, p. 816, n. 1. Selon la traduction oecuménique de La Bible, 

Ancien Testament, vol 1., Le Livre de Poche, note 1., p. 968, le nom de Sophonie signifie „(que) le Seigneur 

conserve” ; selon d’autres, Ts'Fanyah ou Sephanyah a le sens d’un «Yah a caché», ou «Yah a protégé», voir 

http://ibelgique.ifrance.com/bethyeshouah/Bible/36_Sophonie.html ou http://www.google.pl/search?q=cache:Sa 

Z131aQLRQC:www.textes.levillage.org/sephanyah.htm+SOPHONIE&hl=pl&lr=lang_fr&ie=UTF-8.  



6. Zalecana objętość  pracy :  około 30 stron. 

 

V. Złożenie pracy dyplomowej 

1.  Pracę  dyplomową  w  dwóch lub trzech egzemplarzach drukowanych      

(w tym jeden egzemplarz w miękkiej oprawie, drukowany dwustronnie, 

odstępy między wierszami: 1) oraz w wersji elektronicznej (na płycie 

CD w formacie pdf), zatwierdzoną  podpisem Promotora należy złożyć    

w Sekretariacie Zakładu Filologii  Romańskiej.  

2.  Do pracy dyplomowej student dołącza w/w oświadczenie                     

o samodzielnym jej wykonaniu, a także oświadczenie dotyczące zgody 

na jej udostępnienie oraz oświadczenie o zgodności wydruku z wersją  

elektroniczną  pracy. 

3.  Student wraz z pracą  dyplomową  składa:  

-  4 fotografie (lub 5 jeżeli  student ubiega się  o odpis dyplomu 

w języku angielskim)  o wymiarach 45 mm x 65 mm, podpisane 

na odwrocie ołówkiem, 

-  dowód wpłaty (wysokość  opłaty określana jest każdorazowo   

w Zarządzeniu Rektora i umieszczana na tablicy ogłoszeń  IH),  

-  indeks wraz z kartą  zaliczeń  ze wszystkimi wpisami.  

4.  Najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego i przed egzaminem 

dyplomowym należy zwrócić  do Sekretariatu IH legitymację  studencką  

oraz książeczkę  zdrowia.  

 

VI. Egzamin dyplomowy. 

 

1.  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest (Regulamin   

studiów § 40.):  

-  uzyskanie zaliczeń  wszystkich przedmiotów i praktyk oraz 

złożenie wszystkich egzaminów objętych planem studiów; 

-  uzyskanie pozytywnych ocen z pracy dyplomowej od 

promotora  i  recenzenta;  

-  złożenie wszystkich wymaganych dokumentów; 



-  dołączenie do pracy dyplomowej oświadczeń                      

o samodzielnym jej przygotowaniu i o zgodności wersji  

elektronicznej z wersja drukowaną;  

-  pozytywna weryfikacja pracy dyplomowej programem 

antyplagiatowym, współpracującym z ogólnopolskim 

repozytorium pisemnych prac dyplomowych.  

2.  Student ma prawo do zapoznania się  z ocenami ustalonymi przez 

promotora i recenzenta przed egzaminem dyplomowym. 

3.  Egzamin dyplomowy odbywa się  przed komisją  powołaną  przez 

Dyrektora Instytutu, w skład której wchodzą:  przewodniczący, promotor 

oraz recenzent. (Regulamin   studiów § 41, ust.1.)   

4.  Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym lub pisemnym i  obejmuje 

(Regulamin studiów § 42, ust.1 i 2):  

-  przedstawienie przez studenta problematyki pracy dyplomowej; 

-  odpowiedzi na pytania stawiane przez członków komisji 

egzaminu dyplomowego. 

5.  Po zakończeniu egzaminu dyplomowego, komisja egzaminu 

dyplomowego ustala ocenę  z egzaminu dyplomowego. 

 

 

 


