
Zalaczniknr 2

do uchwały nr 28/15 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z dnia 22.0120|5 r,

Regulamin pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

przez studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Col|egium Medium UMK

kierunki: pielęgniarstrvo- li Il stopnia. potoztrictrvo I i II stopnia.

zdlow'ie putrlicznc - | i ll stopnia. lizjoterapia* I i ll stopnia.

clietet5'ka - I i Ii stoprlia. ratorvnictrvo medycztle - I stopnia.

auclioltrnologia - I stopnia" elektroradiologia - I stopnia

l. Tematyka prac dyplopowych realizowanych na Wydziale Nauk o Zdrorviu Collegium Medium Unirversytetu

Mikołaja Kopenlika W Toruniu powinna dotyczyć zagadnień tematycznych związanych ze specyfiką

prorvadzonych kierunkórv stu<Jiórv. tj. pielęgniarstwa, potclznictwa, fizjoterapii, dietetyki. zdrowia publicznego,

ratown ictwa medycznego, audio fonologi i, elektroradio logi i.

2. objętość prac licencjackiclr nie powinna być mniejsza niŻ 45 stron, zaś prac magisterskich mnieisza niŻ ]0

stron, wliczając stronę tytułowq' piśmiennictwo, streszczenie w języku polskim i angielskim oraz spis treści.

3. Praca Iicencjacka zasadniczo jest pracq poglądow4 (ltii' 1lr.itr.lt |;;.ir'tl iSir.t:,'ili.} l]l)t|7 iil::ti.ti|;t.';;. i.i!:llilJi'i Iit,lir..'

badawczej. Praca magisteruka .iest pracą badawczq, mozliwe jest takie przygotowanie pracy poglądowe.i z

zastrzezenienr konieczności zarnieszczenia w pracy elementów autorskiego sposobu opracowania problemu.

4. Ukłac| pracy porvinien zawierać następuliqce elementy: Strona tytułowa zgodna z zatz4dzeniem Rektora

UMK, dopuszcza się umieszczerrie podziękowań, wykaz skrótów, słowa kluczowe (od 3 do 6)' spis treści'

rozdzia1y: wstęp, cel pracy, pacjenci (materiał) i nretodyka, wyniki, omówienie wyników lub dyskusja, wnioski,

lub inne stosownie do tenratyki ic|rarakteru pracy' streszczenie w języku polskirl iangielskim, piśrniennictwo,

spis tabe| i rycin, arreks (np. kwcstionariusz ankiety, kopia zgody Komisji Bioetyczne.i). objętość streszczenia

nie powinna przekraczać jednej Strony.



5. Praca powinna być napisana czcionk4 o rozmiarze 12. odstęp rniędzy wicrszami l.5. marginesy z prarvc.j

Stl.Ol-ly' od góry i dołu powinny miec po 2,5 cm. od Strony lewej 3.5 cm na oprarviclrie' Tabele powinny byc

<lpisane w nagłówkLl Z l-}umeracją cyfiami rzymskimi. zas wykresy. fbtog1afie. schematy po''vinny być

ptldpisane porliŻe.j. numerac.ia cyfi.arni arabskimi. Użyte skróty powinny być wy.iaśnione. Prace cytou.anc Z

czasopism naukowych porvinny zawierac nazwiska i inicjały wszystkiclr autorór,v. tytuł. skrót nazw.Y" lvg Index

Medicr-rs lub przy braku petną nazwę. rok wydania, wolunren, |lumer pierwsze'i i ostatniej Strony. Rozdziały

książek lub nronografie powinny być cytowane popruez rvymienienie nazwisk i inic.iałór,v autoróvl'. tytr.rłu

r.clzdzia.lu. tytułu ksiązki, nazwiska i irlic.iałów imion rędaktora ksiąŻki, wolumenu, wyc.lawcy. miejsce wydarlia.

roku i stron. Strony internetowe nalezy cytować podaj4c nazwiska i inicjaty imion autorów. tytuł opracowania.

;ritzwę Strony. adres internetowyRL, idatę wejścia na s1ronę. W pl.itcr l-'|Lll.|lc|\'cr,ttlrl,allr'ch pozic-ii litet.atltrl

zltlllicśc tlale zr lr' llitrr.iaSie l<rr'adrttttlrr'),ll1 l.tp.:

l.ł.5. l()|- zc spac.ja nliędzi' przecinkieIn a crtiil" ti'l<olę.irlości aliirbet-r,czlle-j rrcclłLru ptlz1.c'jibibiiograticzllrcli.

iaca licencjacka pclwinna zawierac nie mniej niż 30 pozycji piśmiennictwa. a praca nragisterska nie mnic.j niz

40 poz-v"-c.ii.

(!. |)rzcpisy pra\Ą1ne dotyczące praw aLltorskich znajdujq sr,voje zastosolvanie pclclczas pisania prac liccnc.iackich i

rlragistcrskich. Zrócl]a wykorzystane w pracy powinny byc opisanc rniejscem ich pclchodz-enia. Dotyczv to

zatrilrvno treści słownych jak i rycin' gralik. rvykresów, schematów. fbtogra1.ii i innvch. Nie .jest dopuszczalnc

plrzepisyrvanie fragmentów tekstu z wszelkicIr żródeł, Materiał tekstowy po.ul'inien być przedstawioIry przez

piszącego własnymi słowami' nie jest dopuszczalne przenoszcnie całyc|r fragmentów tekstu orygirralnego.

l)race dyplomowc mogą podlegać elektronicznemu przeg|4dowi rv celu wykrycia rnoŻliwości popełnienia

plagiatu.

0pickurlanli prac dyplońowych studcntów Wydziału s4 Irauczyciclc akadenricc), Zgodnie z uclrr'vałą Senatu

t]MK. Dzickarl w:ln1,ecza recenzenta (recenzentów) pracy dyplomowe.j. r"rstala sk,ład komis.ii i tcrnrin egzanrinLl

cly plomowego.


