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Wymogi stawiane pracom dyplomowym 
na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Logistyki

1. Wymogi merytoryczne
a) Temat pracy jest merytorycznie związany z problematyką studiów 

podyplomowych.

b) Praca ma jasno sformułowany cel.

c) Praca posiada wyraźnie określony problem teoretyczny lub empiryczny.

d) Zawiera aktualną dostępną na rynku polskim liczbę pozycji bibliograficznych, w 

tym pozycje obcojęzyczne.

e) Praca jest samodzielnie wykonana przez słuchacza pod kierunkiem promotora 

i podlega jego ocenie.

2. Wymogi redakcyjne.
Obowiązuje następujący układ pracy:

a) strona tytułowa wg wzoru dla studiów podyplomowych załączonego na stronie 

internetowej WSL (do pobrania ze strony internetowej WSL),

b) spis treści,

c) wstęp (we wstępie należy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać 

przesłanki wyboru tematu pracy, określić problematykę, podać cel i zakres 

pracy,

a także przedstawić ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów 

pracy),

d) tekst główny, wyrażający treść z uwzględnieniem podziału na rozdziały 

i podrozdziały,

e) zakończenie zawierające wnioski i podsumowanie wyników,

f) wykaz wykorzystanej w pracy literatury, zgodny z wymogami opisu 

bibliograficznego w kolejności alfabetycznej,

g) wykaz wykorzystanych innych źródeł, w tym internetowych,

h) wykaz rysunków i tabel,

i) wykaz załączników.



3. Wymogi edytorskie:

Edycja powinna uwzględniać następujące wymagania:

a) format arkusza papieru A4,

b) czcionka Times New Roman,

c) wielkość czcionki zasadniczego tekstu pracy: 12 pkt.,

d) wielkość czcionki tytułów rozdziałów: 14 pkt., bold,

e) odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,

f) marginesy: górny 2 cm 2,5 cm, lewy 3,0 cm, prawy 2,0 cm,

g) tekst wyjustowany (wyrównanie tekstu do obu marginesów),

h) uwzględnianie akapitów (wcięcie) 1,25 cm,

i) numeracja ciągła (paginacja ciągła)w całej pracy,

j) tytuły tabel czcionką Times New Roman 12 bold umieszczane nad tabelami,

k) tytuły rysunków czcionką Times New Roman 12 bold (wyśrodkowane) 

umieszczane pod rysunkami,

l) przypisy źródłowe obowiązkowo pod wszystkimi bez wyjątku tabelami i 

rysunkami (czcionką Times New Roman 10 pkt).

m) staranna korekta językowa,

n) wydruk dwustronny, przy czym druga strona w kolejności po stronie tytułowej 

pusta,

o) miękka oprawa,

p) do pracy dołączona wersja elektroniczna na płycie CD.
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