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AKADEMIA TECHNICZNO – HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ 
 

 
 

REGULAMIN PRACY DYPLOMOWEJ  

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO  

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Student/ka w porozumieniu z promotorem uzgadnia temat pracy licencjackiej. 

2. Student/ka składa do dziekanatu ostateczny temat pracy licencjackiej w terminie zgodnym z 

Terminarzem Procedury Egzaminu Dyplomowego zatwierdzonym przez Radę Wydziału. 

3. W przypadku konieczności uzyskania zgody na realizację tematu badawczego w placówkach 

współpracujących z Wydziałem student/ka składa do Dziekana pismo – druk Dz/WNoZ/1. 

 

II. CHARAKTER PRACY 

Praca dyplomowa ma charakter projektu,  zawiera krótki opis będący charakterystyką danego 

przypadku klinicznego oraz oryginalny proces pielęgnowania opracowany przez dyplomata 

indywidualnie dla danego pacjenta. Projekt jest oryginalną pracą studenta/ki. 

 

III. WYTYCZNE PRACY  

1. Objętość pracy dyplomowej do 15 stron. 

2. Tytuł: optymalnie 12 wyrazów. 

3. Streszczenie: optymalnie 50-60 wyrazów. 

4. Słowa kluczowe: optymalnie do 5 wyrazów. 

5. Wstęp obejmujący zakres wiedzy związany z prezentowanym przypadkiem klinicznym 

w oparciu o dostępną literaturę z wykorzystaniem medycznych baz danych (PBL, MEDLINE, 

HEALTH SOURCE). Optymalna objętość tej części pracy 2-3 strony. 

6. Sformułowanie celu pracy uzasadniające wybór.  

7. Opis przypadku z uwzględnieniem wywiadu, badania fizykalnego, metod diagnostycznych 

i leczniczych. Optymalna objętość tej części pracy 3-5 stron. 

8. Określenie problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych pacjenta i opracowanie na ich 

podstawie procesu pielęgnowania. Optymalna objętość tej części pracy 3-4 stron. 

9. Opracowanie karty zaleceń pielęgniarskich do stosowania przez pacjenta i/lub jego 

opiekunów. Optymalna objętość tej części pracy 1-2 stron. 

10. Piśmiennictwo obejmujące 10-15 pozycji z ostatnich 10 lat, w tym maksymalnie 1 pozycja 

podręcznikowa z ostatnich 5 lat, przygotowane zgodnie z przyjętymi zasadami.  
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IV. WYMAGANIA EDYTORSKIE 

1. Druk A4, jednostronny. 

2. Czcionka: Times New Roman  

3. Wielkość czcionki:  tytuły rozdziałów wytłuszczone - 14 pkt.; tytuły podrozdziałów 

wytłuszczone – 13 pkt., tekst - 12 pkt.. 

4. Interlinia: 1,5 wiersza  

5. Marginesy:  

 górny: 2,5 cm  

 dolny: 2,5 cm  

 lewy: 3,5 cm  

 prawy: 1,5 cm 

6. Tekst wyjustowany obustronnie. 

7. Numerowanie stron: u dołu strony; wszystkie strony pracy, począwszy od rozdziału 

„Spis treści”.  

8. Nie należy stawiać kropek po tytułach rozdziałów i podrozdziałów. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ostateczną wersję pracy dyplomowej (jeden egzemplarz) wraz z elektroniczną wersją pracy na 

płytce CD student/ka składa u promotora pracy zgodnie z Terminarzem Procedury Egzaminu 

Dyplomowego. 

 2. Egzemplarz pracy powinien być zbindowany. 
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- WZÓR - 

 

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA 

W BIELSKU - BIAŁEJ 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 
 

 

PRACA DYPLOMOWA - PROJEKT 

nr …………… 

 

Imię i Nazwisko  

 

 

nr albumu:    ……………………………….….…. 

kierunek studiów:  ……………………………….….…. 

poziom kształcenia: ……………………………….….…. 

 

Temat pracy: .................................................................................................... 

.................................................................................................... 

Promotor pracy: ....................................  

 

Miejscowość, Rok akademicki …../….. 
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- WZÓR - 

 

 

 

 
 

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA 

W BIELSKU - BIAŁEJ 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 
 

PRACA DYPLOMOWA 

                   nr……. 

Imię i Nazwisko 
 

nr albumu:  .......................... 
kierunek studiów:  .......................... 
poziom kształcenia   ……………….. 

 
Temat pracy: ...................................................................... 

...................................................................... 
 

Promotor pracy:  ....................................  
 

Bielsko-Biała, rok akademicki ……/…… 

 

 


