Szczegółowe wymagania dotyczące prac dyplomowych realizowanych
na Wydziale Nauk o Żywności
1. Praca inżynierska
Wymagany układ pracy dyplomowej inżynierskiej:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Spis treści
Wstęp
Cel i zakres pracy
Przegląd piśmiennictwa
Materiał i metodyka pracy
Omówienie i dyskusja wyników
Podsumowanie i wnioski
Spis piśmiennictwa
(ewentualnie) Aneks

Rozdziały od 1. do 5. w pracy dyplomowej inżynierskiej (za wyjątkiem publikowanej w
formie artykułu) nie mogą obejmować sumarycznie mniej niż 20 stron, a w pracy o
charakterze projektowym – 12 stron. Wymagana jest część praktyczna pracy, w której student
rozwiązuje zagadnienie o charakterze inżynierskim, adekwatne do wiedzy i umiejętności
zdobytych podczas studiów I stopnia, w szczególności może ona opierać się na
eksperymencie, badaniach opinii, badaniach rynku lub mieć charakter projektowy.
Prezentacja i omówienie uzyskanych wyników (lub prezentacja projektu) nie może stanowić
mniej niż 6 pełnych stron pracy. W tekście pracy należy zacytować oraz zamieścić w spisie
piśmiennictwa co najmniej 30 pozycji bibliograficznych o charakterze merytorycznym
(naukowych, popularnonaukowych lub branżowych), w tym przynajmniej 5 obcojęzycznych.
Pozycje literaturowe wykazane w spisie, a nie zacytowane w tekście nie będą brane pod
uwagę w ocenie spełnienia wymagań formalnych dotyczących bibliografii. Praca, która nie
spełnia powyższych wymagań lub zawiera znaczną liczbę rażących błędów merytorycznych
nie może być dopuszczona do obrony. Praca taka powinna być zwrócona w celu dokonania
poprawek najpóźniej na dwa dni robocze przed ustalonym terminem obrony.

2. Praca magisterska
Wymagany układ pracy dyplomowej magisterskiej:
Spis treści

Wstęp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przegląd piśmiennictwa
Cel i zakres pracy
Materiał i metodyka pracy
Omówienie i dyskusja wyników
Podsumowanie i wnioski
Spis piśmiennictwa
(ewentualnie) Aneks

Praca dyplomowa obowiązująca na studiach drugiego stopnia ma charakter
teoretyczno-empiryczny i jest przygotowana w oparciu o badania lub prace projektowe
przeprowadzone przez autora pracy, w szczególności może być przygotowana z
wykorzystaniem wyników przeprowadzonych eksperymentów technologicznych, badań
laboratoryjnych, badań opinii lub badań rynku. Rozdziały od 1. do 5. w pracy dyplomowej
magisterskiej (za wyjątkiem publikowanej w formie artykułu) nie mogą obejmować
sumarycznie mniej niż 35 stron, przy czym rozdział „Omówienie i dyskusja wyników” nie
może być krótszy niż 15 pełnych stron. W tekście pracy należy zacytować oraz zamieścić w
spisie piśmiennictwa co najmniej 50 pozycji merytorycznych (naukowych,
popularnonaukowych lub branżowych), w tym przynajmniej 15 obcojęzycznych. Pozycje
literaturowe wykazane w spisie, a nie zacytowane w tekście nie będą brane pod uwagę w
ocenie spełnienia wymagań formalnych dotyczących bibliografii. W pracy magisterskiej
wymagana jest dyskusja uzyskanych wyników oraz zalecana jest ich ocena statystyczna.
Praca, która nie spełnia powyższych wymagań lub zawiera znaczną liczbę rażących błędów
merytorycznych nie może być dopuszczona do obrony. Praca taka powinna być zwrócona w
celu dokonania poprawek najpóźniej na dwa dni robocze przed ustalonym terminem obrony.

3. Praca dyplomowa publikowana w formie artykułu
Za pracę dyplomową może być także uznany artykuł lub rozdział w monografii
recenzowanej przez recenzentów zewnętrznych, przy czym pod względem charakteru
merytorycznego publikacja musi odzwierciedlać wymagania stosowane do prac
dyplomowych na odpowiednim poziomie studiów. Zgody na taką formę przygotowywanej
pracy dyplomowej oraz na dopuszczenie pracy do egzaminu dyplomowego udziela Dziekan
do rozpatrzeniu odpowiedniego wniosku złożonego przez studenta i zaopiniowanego przez
promotora pracy, a następnie po przedstawieniu publikacji i oświadczenia współautorów.
Szczegółowe wymagania dotyczące takich prac dyplomowych określone są w aktualnie
obowiązującym rozporządzeniu Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie, zawierającym wytyczne dotyczące przygotowywania prac dyplomowych.

4. Ustalenia ogólne dla prac dyplomowych
Zakres prac dyplomowych powinien być zgodny z problematyką poruszaną na
kierunku studiów, w ramach którego realizowany jest dyplom. W pracy można stosować
oryginalne (niewykonane przez studenta) rysunki i tabele, pod warunkiem uzyskania zgody
wydawcy (autora) na ich wykorzystanie. Tytuły rysunków należy umieszczać pod rysunkami,
zaś tabel – nad tabelami. Numeracja rysunków oraz numeracja tabel powinny być ciągłe w
całej pracy. Praca powinna zawierać w tekście odwołania do każdego rysunku lub tabeli z
podaniem ich numeru. Te same (tj. w żaden sposób nieprzetworzone) wyniki badań nie mogą
być prezentowane w tekście pracy (poza Aneksem) zarówno na rysunku, jak i w tabeli.
Rysunki i tabele powinny być umieszczone w tekście w taki sposób, aby zachować jego
ciągłość w całym rozdziale. Każdy główny rozdział (ujęty w przedstawionym powyżej
układzie pracy magisterskiej/inżynierskiej) zaczyna się od nowej strony, każdy podrozdział
ma pełną numerację począwszy od numeru rozdziału (np. 1.2.1.). W pracy powinno się
stosować jednostki zgodne z układem SI.
Sposób cytowania literatury w tekście pracy: w nawiasie kwadratowym od najstarszej
do najnowszej publikacji (poszczególne publikacje oddzielone przecinkami), powyżej 2
autorów dodaje się „i wsp.” do nazwiska pierwszego autora; gdy różne publikacje byłyby
cytowane identycznie, dodaje się litery do roku:
Powyższe zagadnienia były przedmiotem wielu badań różnych autorów [Holme i Peck 1993,
Saraiva i wsp. 1996a, Saraiva i wsp. 1996b, Bednarski 1997, Internet 1].
Alternatywny (przykładowy) sposób cytowania publikacji poprzez wprowadzenie jej w treść
zdania:
Holme i Peck [1993] potwierdzili, że…
Poniżej przedstawiono sposób przedstawiania różnych źródeł w Spisie literatury (na
przykładzie różnych źródeł o charakterze merytorycznym). Listę (jednolitą, bez podziału na
rodzaje cytowanych źródeł) należy przygotować alfabetycznie, numerując wszystkie pozycje.
W przypadku artykułów podaje się wszystkich autorów, rok i tytuł publikacji, pełną nazwę
czasopisma, wolumin i strony publikacji. Gdy wydawca nie numeruje woluminów, lecz
jedynie zeszyty, należy zastąpić wolumin numerem zeszytu podając tę informację (np.
Przegląd Gastronomiczny, nr 2, 35-37).
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