
Editorial recommendations for diploma thesis  

 

1. Margins: upper, lower, left, right - 25 mm  

2. Font: Times New Roman, 12 pt   

3. Text justified, with single interline   

4. CHAPTER TITLES: Times New Roman 12 pt, bold  CAPITALS 

5. SUBCHAPTER TITLES: Times New Roman 10 pt, bold  CAPITALS 

6. Titles of the possible subchapters of the second order: Times New Roman 12 pt bold   

7. Tables numbered (with possible two-stage numbering, e.g. Table 2.1., where the first 

digit relates to the chapter number, and the second one to the number of a table in this 

chapter), a table title centered above the table, 12 pt space from the main text above 

and below the table with the title    

8. Figures numbered (with possible two-stage numbering, e.g. Fig. 2.1., where the first 

digit relates to the chapter number, and the second one to the number of a figure in this 

chapter), subscriptions centrally under the figures, 12 pt space from the main text 

above and below the figure with the subscription  

9. Mathematical-physical equations – centrally in the text, numbering in parentheses (...) 

justified to the right margin, the two-stage numbering rules the same as in case of 

tables and figures   

10. Bibliography sources (also the Internet addresses) collected in the form of a numbered 

specification, called for in the text by placing the position number from the 

specification in parentheses [...] 

11. All tables, figures and literature sources placed in the work must be referenced to in 

the work text.   

12. Structure of the work:   

- Title page  

- Contents  

- Work content: Justification for the choice of topic preceded by a brief 

description of the work issues  

a) Purpose and scope of the work  

b) Work content with partition to chapters and subchapters  

c) Summary/conclusions and final remarks referring to the purpose and 

scope of the work  

d) Literature - a numbered list of the sources in alphabetical order by authors 

or in the order of their quoting in the text   
13. Duplex printing  

 

For the reason of archiving requirements, a copy of the diploma work has to be submitted in a 

folder. It must be punched (holes distance as in the standard punch) and bound with a ribbon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zalecenia edytorskie pracy dyplomowej 

 

1. Marginesy: górny, dolny, lewy, prawy - 25 mm  

2. Czcionka: Times New Roman 12 pkt   

3. Tekst wyjustowany z pojedynczą interlinią   

4. TYTUŁY ROZDZIAŁÓW: Times New Roman 12 pkt, KAPITALIKI bold   

5. TYTUŁY PODROZDZIAŁÓW: Times New Roman 10 pkt, KAPITALIKI bold   

6. Ewentualne tytuły podrozdziałów drugiego rzędu: Times New Roman 12 pkt bold   

7. Tabele numerowane (z możliwością numeracji dwustopniowej, np. Tabela 2.1., gdzie 

pierwsza cyfra oznacza numer rozdziału a druga - kolejny numer tabeli w tym 

rozdziale), tytuł tabeli centralnie nad tabelą, 12 pkt odstępu od tekstu zasadniczego 

nad i pod tabelą wraz z tytułem   

8. Rysunki numerowane (z możliwością numeracji dwustopniowej, np. Rys.2.1., gdzie 

pierwsza cyfra oznacza numer rozdziału a druga - kolejny numer rysunku w tym 

rozdziale), podpisy centralnie pod rysunkami, 12 pkt odstępu od tekstu zasadniczego 

nad i pod rysunkiem wraz z podpisem   

9. Równania matematyczno-fizyczne - centralnie, numeracja podawana w nawiasach (...) 

wyrównanych do prawego marginesu, zasady numeracji dwustopniowej analogiczne 

jak w przypadku tabel i rysunków   

10. Źródła literaturowe (także adresy internetowe) zebrane w postaci numerowanego 

wykazu, przywoływane w tekście poprzez umieszczenie numeru pozycji na wykazie w 

nawiasie [...]   

11. Wszystkie tabele, rysunki i źródła literaturowe zamieszczone w pracy muszą został 

powołane w tekście pracy   

12. Układ strukturalny pracy:   

- strona tytułowa  

- spis treści  

- zawartość pracy: Uzasadnienie wyboru tematu pracy poprzedzone krótką 

charakterystyką problematyki  

a) Cel i zakres pracy  

b) Treść pracy z podziałem na rozdziały i podrozdziały  

c) Podsumowanie/wnioski i uwagi końcowe nawiązujące do celu i 

zakresu pracy  

d) Literatura - numerowany wykaz źródeł w porządku alfabetycznym 

wg autorów lub w kolejności przywoływania w tekście  

13. Druk dwustronny  

 

Ze względu na wymogi archiwizacji, egzemplarz pracy należy złożyć w teczce.  

Praca dyplomowa musi być przedziurkowana (rozstaw otworów jak dla typowego dziurkacza) 

i przewiązana tasiemką. 

 


