Załącznik 1 do uchwały nr 54/2017
Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu
Rzeszowskiego z dnia 26 września 2017 r.

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM

1. Wymogi ogólne
Praca licencjacka jest pracą:
− wykonywaną samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora,
− podlegającą recenzji sporządzanej przez recenzenta,
− stanowiącą przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu dyplomowego,
− związaną z kierunkiem i specjalnością kształcenia studenta.
2. Cel pracy
Celem realizacji pracy licencjackiej jest opanowanie przez studentów wiedzy ekonomicznej
oraz zdobycie umiejętności umożliwiających:
− wybór problemu badawczego z zakresu ekonomii oraz sformułowanie tematu służącego
jego rozwiązaniu,
− opracowanie metodyki rozwiązania wybranego problemu badawczego,
− opracowanie przeglądu literatury przedmiotu badań,
− przeprowadzenie procesu badawczego służącego realizacji przyjętego celu pracy.
3. Charakter pracy
Praca licencjacka może mieć charakter:
− analityczny (rozwiązuje problem praktyczny w podmiotach gospodarczych, bazując na
danych faktualnych),
− projektowy i projekcyjny (rozwiązuje praktyczny problem działania podmiotu
gospodarczego np. projekt struktury organizacyjnej, projekt systemu zasilania
i pozyskiwania środków finansowych itp.),
4. Wymogi merytoryczne
Praca powinna zawierać:
− określenie aktualnego problemu badawczego,

− cel główny pracy oraz cele szczegółowe,
− opis materiałów źródłowych oraz metod gromadzenia i przetwarzania danych,
− przegląd literatury przedmiotu badań,
− prezentację wyników badań i sformułowanie wniosków.
5. Struktura (układ) pracy licencjackiej i wymogi formalne
− Strona tytułowa (załącznik 1)
− Spis treści
− Wprowadzenie
− Cel (e), problem badawczy i zakres pracy
− Materiały źródłowe i metodyka badań
− Część zasadnicza składająca się z rozdziałów i podrozdziałów
− Wnioski końcowe/Zakończenie
− Bibliografia
− Inne spisy końcowe np. Spis tabel, rysunków itp.
− Załączniki
− Oświadczenie studenta o samodzielnym przygotowaniu pracy licencjackiej (załącznik
Objętość pracy licencjackiej powinna wynosić do 50 stron.
Student składa w Dziekanacie jeden egzemplarz pracy przeznaczony do przechowywania w
Archiwum Uczelni oraz dwa egzemplarze pracy w twardej oprawie (dla promotora i
recenzenta), z pisemną zgodą promotora na złożenie pracy potwierdzoną podpisem na stronie
tytułowej pracy.
Egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony do przechowywania w Archiwum Uczelni należy
przygotować stosując wydruk tekstu dwustronny oraz oprawę - grzbiet zaciskowy.
Praca na płycie CD w formacie WORD i PDF z opisem: wydział, imię i nazwisko, praca
licencjacka, temat pracy, data złożenia.

Załącznik 1
UNIWERSYTET RZESZOWSKI
WYDZIAŁ EKONOMII
KIERUNEK:………………………….
SPECJALNOŚĆ: …………………….

Jan Kowalski

WARUNKI ORGANIZACYJNE KREOWANIA INNOWACJI
W PRZEDSIĘBIORSTWIE ….

Praca licencjacka
napisana w
Katedrze/Zakładzie..................
pod kierunkiem…………………..
Przyjmuję pracę
……………………………………………………………
Podpis promotora

Rzeszów 20..

Załącznik 2

OŚWIADCZENIE STUDENTA

Oświadczam, że pracę licencjacką na temat:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
napisałem/napisałam samodzielnie. Oświadczam, że praca nie zawiera żadnych informacji,
które zostały pozyskane w sposób niezgodny z prawem oraz oświadczam, iż praca nie narusza
praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), oraz nie narusza dóbr
osobistych zgodnie z prawem cywilnym. Oświadczam również, że przedstawiona praca nie
była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w
wyższej uczelni.
Oświadczam także, że wersja pracy znajdującą się na przedłożonej przeze mnie płycie CD
jest zgodna z wydrukiem komputerowym pracy.

Rzeszów, dnia .................................... ............................................
/podpis studenta/

6. Wymogi edytorskie
Maszynopis pracy licencjackiej powinien spełniać następujące wymagania:
- format arkusza papieru: A4

wydruk jednostronny (dl Archiwum Uczelni – wydruk

dwustronny)
- czcionka: Times New Roman, w tytułach rozdziałów i podrozdziałów czcionka pogrubiona,
- wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,
- odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
- marginesy:
górny: 2,5 cm,
dolny: 2,5 cm,
lewy: 3,5 cm,
prawy: 1,5 cm,
- tekst wyjustowany (wyrównany do obu marginesów),
- rozdziały należy rozpoczynać od nowej strony,
każdy akapit należy rozpoczynać wcięciem (1 cm),
- wszystkie strony pracy są ponumerowane, a numer znajduje się u dołu strony wyrównany do
zewnętrznego marginesu.
- tytuły prezentacji tabelaryczno – graficznych umieszczane nad obiektem, czcionka Times
New Roman 12 pkt,
- pod prezentacjami tabelaryczno – graficznymi przypisy źródłowe czcionką Times New
Roman 10 pkt.

7. Ocena prac licencjackich
− Oceny pracy, w formie pisemnej recenzji, dokonuje promotor pracy oraz jeden recenzent
wyznaczony przez Dziekana (Prodziekana) Wydziału Ekonomii.
− Warunkiem skierowania pracy do recenzji jest uzyskanie pozytywnej oceny promotora.
− Recenzentem pracy licencjackiej może być pracownik posiadający co najmniej stopień
naukowy doktora.
− Promotor i recenzent oceniają pracę według tych samych kryteriów wymienionych w
formularzu oceny (recenzji) (załącznik 3), praca może być oceniona na ocenę pozytywną
pod warunkiem uzyskania w każdym kryterium podlegającym ocenie co najmniej połowy
maksymalnej liczby punktów wyznaczonej dla danego kryterium,
− Jeżeli ocena wystawiona przez recenzenta jest negatywna, Dziekan wyznacza drugiego
recenzenta. W przypadku drugiej negatywnej recenzji student powinien przedstawić
poprawioną wersję pracy w terminie ustalonym przez Dziekana.
Poprawiona praca kierowana jest do jednego z wyznaczonych wcześniej recenzentów.
- Praca oceniana jest w skali:
− bardzo dobry (5,0)
− dobry plus (4,5)
− dobry (4,0)
− dostateczny plus (3,5)
− dostateczny (3,0)
− niedostateczny (2,0)

Załącznik 3
Rzeszów, dnia ………………r.

Pan(i)…………………………….

Proszę o ocenę załączonej pracy licencjackiej studenta(ki) ……………………………….
………………………………………………………………………………………………
Egzamin dyplomowy przewiduje się w dniu ………………………………………………

Dziekan

Ocena pracy licencjackiej
Tytuł pracy:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………….
Nr albumu……………………….Specjalność ……………………………………………..
Promotor............................................
Katedra/Zakład ………………………
przyznane punkty
1. Zgodność treści pracy z tytułem

0 – 5 …….

………………………………………………………………………………………..............…
…………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Uzasadnienie aktualności i znaczenia podjętej problematyki w badanej pracy 0 – 5……..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
3. Ocena układu pracy uwzględniająca realizację zadania badawczego

0 – 5……..

……...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................………
4. Ocena poprawności sformułowania oraz stopnia realizacji celu pracy

0 – 10 …….

.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. Ocena poprawności doboru i zastosowania metod badawczych oraz materiału źródłowego
0 – 15.......
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
6. Ocena wykorzystania literatury problemu (krajowej i zagranicznej)

0 –5 …….

……...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

7. Ocena poprawności wnioskowania uwzględniająca związek z treścią poszczególnych
rozdziałów

0 – 10 …..

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
8. Ocena formalnej strony pracy (poprawność stylistyczna pracy, zwięzłość treści,
opanowanie techniki pisania pracy itp.)

0 – 5……..

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................…………………………………………………………………………
9. Ogólna ocena pracy ........................................

oceny

zakres punktowy:

dostateczny

31 – 36

dostateczny plus

37 – 42

dobry

43 – 48

dobry plus

49 – 54

bardzo dobry

55 - 60

suma przyznanych punktów

.........

………………………………
data

podpis

