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Procedura dyplomowania na Wydziale Farmaceutycznym 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

obowiązująca od 24 marca 2021 roku 

 

1. Charakter i konstrukcja pracy dyplomowej 

1.1.  

Praca dyplomowa (licencjacka) może powstać w oparciu o przeprowadzone doświadczenia         

w zakresie wybranej tematyki badawczej (praca doświadczalna). Może też być pracą                     

o charakterze teoretycznym powstałą w oparciu o dostępną literaturę, ale w nowym oryginalnym 

ujęciu (praca poglądowa). Praca dyplomowa (licencjacka) powinna wskazywać na: 

 opanowanie wiedzy w zakresie wybranych treści kształcenia 

 opanowanie umiejętności korzystania z literatury naukowej 

 opanowanie umiejętności wnioskowania naukowego 

 nabycie umiejętności redagowania pracy naukowej oraz prezentowania wyników badań 

naukowych. 

1.2.  

Praca dyplomowa (magisterska) powinna być pracą doświadczalną, a w wyjątkowych 

przypadkach dopuszcza się przygotowanie pracy o charakterze poglądowym, ale w nowym 

oryginalnym ujęciu. Praca dyplomowa (magisterska) powinna wskazywać na:  

 opanowanie wiedzy w zakresie wybranych treści kształcenia 

 nabycie umiejętności korzystania z literatury naukowej 

 nabycie umiejętności formułowania celów badawczych 

 nabycie umiejętności doboru i zastosowania metod badawczych 

 nabycie umiejętności poprawnego wnioskowania naukowego 

 nabycie umiejętności redagowania pracy naukowej oraz prezentowania wyników badań 

naukowych. 

1.3.  

Praca dyplomowa poglądowa powinna składać się z następujących elementów: strona tytułowa, 

spis treści, wykaz skrótów (opcjonalnie), rozdziały według własnego opracowania, 

piśmiennictwo oraz streszczenie w języku polskim i języku angielskim. 

1.4.  

Praca dyplomowa doświadczalna powinna składać się z następujących elementów: strona 

tytułowa, spis treści, wykaz skrótów (opcjonalnie) oraz wstęp, cel pracy, część doświadczalna, 

dyskusja, wnioski, piśmiennictwo oraz streszczenie w języku polskim i języku angielskim.  

1.4.1.  

Wstęp oraz cel pracy nie powinny zajmować łącznie więcej niż 1/3 objętości pracy 

doświadczalnej. Rozdziały te powinny zawierać odpowiednio dobrany zestaw danych 

piśmiennictwa obrazujący aktualny stan wiedzy na dany temat oraz jasno określony cel pracy.  

1.4.2.  

Część doświadczalna powinna zawierać dokładny opis materiałów oraz metod badawczych,         

z możliwością powtórzenia opisanych badań i weryfikacji wyników.  

1.4.3. 

Dyskusja w pracy doświadczalnej powinna zawierać omówienie własnych wyników,                     

z ewentualnym wyjaśnieniem zaobserwowanych zjawisk oraz zawierać porównanie własnych 

wyników z danymi piśmiennictwa.  

1.4.4. 
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Streszczenie pracy w języku polskim nie powinno być dłuższe niż 1 strona standardowego tekstu. 

1.4.5.  

W przypadku prowadzenia badań z udziałem pacjentów albo wykorzystaniem zwierząt należy 

podać w pracy nr zgody odpowiedniej komisji etycznej. 

2. Redakcja pracy 

2.1.  

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej jest udostępniony na stronie internetowej Dziekanatu 

Wydziału Farmaceutycznego. 

2.2.  

Objętość pracy dyplomowej (licencjackiej) nie powinna być większa niż 50 stron, a pracy 

dyplomowej (magisterskiej) nie większa niż 100 stron standardowego tekstu.  

2.3.  

Praca powinna być napisana za pomocą jednego z powszechnie stosowanych edytorów tekstów, 

czcionką Times o rozmiarze 12, z odstępem pomiędzy wierszami 1,5. Wszystkie marginesy 

powinny być równe i wynosić 2,5 cm; z lewej strony należy uwzględnić dodatkowe miejsce na 

oprawienie pracy (szerokość marginesu 3,5 cm). Strony powinny być kolejno ponumerowane, 

przy czym na stronie tytułowej numer strony powinien być ukryty.  

2.4. 

Wszystkie tabele powinny być opatrzone tytułami zawierającymi numer tabeli oznaczony 

cyframi arabskimi. 

2.5. 

Ryciny, wykresy i zdjęcia powinny posiadać podpis opatrzony kolejnym numerem (cyfry 

arabskie) oraz tytułem. W przypadku zaczerpnięcia wymienionych obiektów z materiałów 

źródłowych należy wskazać źródło ich pochodzenia. 

2.6. 

W pracy należy wyjaśnić wszystkie zastosowane skróty przy ich pierwszym użyciu w tekście, 

opcjonalnie można je przedstawić w postaci listy. Wyjaśnienia nie dotyczą skrótów powszechnie 

znanych. 

2.7. 

Spis piśmiennictwa umieszcza się na końcu pracy i układa alfabetycznie albo zgodnie                   

z kolejnością pojawiania się cytowanej pracy po raz pierwszy. W przypadku przygotowywania 

pracy dyplomowej pod kątem jej publikacji można kierować się regułami odpowiedniego 

czasopisma.  

3. Ocena dyplomanta i ocena pracy dyplomowej 

3.1.  

W trakcie wykonywania pracy dyplomowej dyplomant oceniany jest przez promotora metodami 

weryfikacji wskazanymi w sylabusie przedmiotu dotyczącego pracy dyplomowej/egzaminu 

dyplomowego na danym kierunku. Ocena z tego przedmiotu jest wpisywana do protokołu 

Wirtualnej Uczelni z datą poprzedzającą daty opinii (recenzji) promotora i recenzenta o pracy 

dyplomowej. 

3.2.  

Praca dyplomowa oceniana jest przez promotora i recenzenta pod względem:  

 zgodności treści pracy z tematem 

 układu pracy, podziału treści, kompletności tez, merytorycznej wartości pracy 

 wyboru materiału i metod badawczych 

 innowacyjności 

 doboru i wykorzystania źródeł 

 formalnej strony pracy (poprawność językowa, techniki pisania, odsyłacze, itp.) 
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 możliwości wykorzystania pracy, jako materiału źródłowego, publikacyjnego lub 

aplikacyjnego.  

3.3.  

Ocena z pracy dyplomowej jest średnią arytmetyczną ocen, zaokrąglaną do góry, jakie dyplomant 

otrzymał od promotora i recenzenta.  

4. Dopuszczenie pracy dyplomowej do obrony 

Dopuszczona do obrony praca dyplomowa wraz z kompletem podpisanych dokumentów, 

powinna zostać złożona przez studenta do Dziekanatu najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym 

terminem egzaminu dyplomowego, osobiście lub listownie. Przez komplet dokumentów rozumie 

się: 

 oświadczenie o samodzielności wykonania pracy dyplomowej, 

 oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych                            

i wprowadzanie stworzonych przez siebie dokumentów do bazy JSA w celu przeprowadzenia 

analizy porównawczej z innymi dokumentami, a następnie wykorzystania do sprawdzenia 

innych dokumentów wprowadzonych do bazy – klauzula informacyjna, 

 płytę z zawartością całej pracy dyplomowej w jedynym pliku (format .pdf, .doc, .docx, .odt); 

nazwę pliku stanowi numer albumu studenta bez cyfry „0” na początku, 

 podpisany przez promotora raport ogólny z badania w JSA (dopuszcza się złożenie dokumentu 

w formie wydrukowanego skanu z podpisem promotora), 

 w przypadku doświadczalnych prac dyplomowych „Sprawozdanie z przygotowania 

doświadczalnej pracy dyplomowej”, podpisane przez promotora i studenta (dopuszcza się 

złożenie dokumentu w formie wydrukowanego skanu z podpisem promotora i studenta); 

 w przypadku prac realizowanych na kierunkach Farmacja, Analityka Medyczna                        

i Kosmetologia II stopnia, dwie prace, a w przypadku prac realizowanych na kierunku 

Kosmetologia I stopnia jedna praca; wydrukowane dwustronnie, w miękkiej oprawie, czarno-

białe, termobindowane. 

5. Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego 

Warunkiem dopuszczenia dyplomanta do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczenia 

wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów oraz uzyskanie co 

najmniej dostatecznej oceny pracy dyplomowej i potwierdzenie oryginalności pracy w JSA przez 

promotora.  

6. Egzamin dyplomowy 

6.1.  

W skład komisji egzaminacyjnej powołanej przez Dziekana wchodzą:  

 przewodniczący (Dziekan/Prodziekan lub samodzielny pracownik naukowy wyznaczony 

przez Dziekana) 

 promotor pracy dyplomowej  

 recenzent pracy dyplomowej 

 inny uprawniony nauczyciel akademicki. 

6.2.  

Recenzentem pracy dyplomowej oraz przewodniczącym komisji nie może być pracownik tego 

samego zakładu co promotor. Nauczycielem akademickim uczestniczącym w egzaminie może 

być pracownik tego samego zakładu co promotor. 

6.3.  

Celem egzaminu dyplomowego jest potwierdzenie osiągnięcia przez dyplomanta efektów uczenia 

się w zakresie wiedzy i umiejętności z całego okresu studiów (analityka medyczna, farmacja) lub 

w zakresie kierunkowych treści kształcenia (kosmetologia I stopnia, kosmetologia II stopnia). 
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6.4.  

Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: 

 odpowiedzi na pytania związane z kierunkiem studiów i wchodzące w ich zakres (2 pytania) 

 odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dyplomowej (2 pytania). 

6.5.  

Ocena z egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną ocen, zaokrąglaną do góry, 

uzyskanych za odpowiedzi na pytania związane z kierunkiem studiów i pytania dotyczące pracy 

dyplomowej. 

6.5.1.  

Warunkiem dopuszczenia do części egzaminu dotyczącej pracy dyplomowej jest uzyskanie oceny 

co najmniej dostatecznej z części egzaminu dotyczącej zagadnień związanych z kierunkiem 

studiów.  

6.5.2.  

Warunkiem zaliczenia części egzaminu dotyczącej zagadnień związanych z pracą dyplomową 

jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z tej części egzaminu.  

6.5.3.  

W przypadku niespełnienia punktów 6.5.1 lub 6.5.2 egzamin uznaje się za niezdany w pierwszym 

terminie. 

6.5.4.  

W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub 

nieusprawiedliwionej nieobecności w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza drugi termin 

egzaminu jako ostateczny. 

7. Egzamin dyplomowy w formie zdalnej 

Zalecaną formą egzaminu dyplomowego jest forma stacjonarna. W przypadku konieczności 

przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej, zasady przeprowadzenia egzaminu są regulowane 

odpowiednimi zarządzeniami Władz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

7.1. 

Dziekan w porozumieniu z promotorem i dyplomantem wybiera technologię informatyczną,        

w której zostanie przeprowadzony egzamin dyplomowy, przy czym wybrana forma musi 

gwarantować prowadzenie rejestracji egzaminu.  

7.2. 

Promotor pracy przesyła mailowo do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego informację           

o zamiarze przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. W treści maila powinny znaleźć się 

następujące informacje: nazwa jednostki, planowana data egzaminu, imię i nazwisko studenta, 

imiona i nazwiska członków komisji (przewodniczącego, promotora, recenzenta oraz członka 

komisji). 

7.3. 

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej zobowiązany jest zarezerwować planowany termin 

egzaminu w Centrum Symulacji Medycznej. 

7.4. 

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej otrzymuje od promotora komplet dokumentów, tj. 

podpisane recenzje pracy dyplomowej, podpisany oryginał raportu ogólnego z badania 

antyplagiatowego przeprowadzonego w JSA i protokół egzaminu dyplomowego.  

7.5. 

Dyplomant przystępujący do egzaminu zobowiązany jest do: 

 dysponowania urządzeniem obsługującym wybraną technologię informatyczną, wyposażonym 

w mikrofon i kamerę z dostępem do internetu 
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 przygotowania pomieszczenia, w którym będzie zdawał egzamin tak, aby nie przebywała        

w nim żadna inna osoba, nie znajdowały się żadne urządzenia multimedialne z wyjątkiem 

urządzenia, za pośrednictwem którego będzie odbywała się egzamin 

 w trakcie egzaminu dyplomant ma obowiązek znajdować się w kadrze kamery i mieć 

włączone funkcje dźwięku i obrazu. 

7.6. 

W przypadku stwierdzenia braku spełniania warunków, o których mowa powyżej, komisja 

egzaminacyjna może wstrzymać rozpoczęcie egzaminu i zobowiązać dyplomanta do 

dostosowania pomieszczenia do wymagań obowiązujących w tym zakresie. 

7.7. 

W przypadku odmowy lub braku możliwości spełnienia wymagań w zakresie pomieszczenia 

egzamin dyplomowy nie może być przeprowadzony. Dziekan w porozumieniu                              

z przewodniczącym komisji egzaminacyjnej i dyplomantem wyznacza nowy termin.  

7.8.  

Promotor przygotowuje listę pytań związanych z kierunkiem studiów. Wyboru pytań dokonuje 

przewodniczący w porozumieniu z komisją egzaminacyjną.  

7.9. 

Warunkiem dopuszczenia do części egzaminu dotyczącej pracy dyplomowej jest uzyskanie oceny 

co najmniej dostatecznej z części egzaminu dotyczącej zagadnień związanych z kierunkiem 

studiów.  

7.10. 

Po udzieleniu odpowiedzi przez dyplomanta na wszystkie pytania zadane przez komisję 

egzaminacyjną, odbywa się część tajna posiedzenia komisji (z wyłączeniem udziału dyplomanta 

przez przewodniczącego komisji). Po zakończeniu obrad tajnych przewodniczący wznawia udział 

dyplomanta i informuje o wynikach egzaminu. 

7.11. 

W przypadku przerwania połączenia w trakcie trwania egzaminu niezależnego od działań 

dyplomanta lub komisji, należy podjąć próbę wznowienia połączenia, a przy braku możliwości 

nawiązania połączenia należy powtórzyć egzamin w innym terminie. 

7.12. 

Nagranie z przebiegu egzaminu dyplomowego przechowuje się do czasu zatwierdzenia przez 

komisję egzaminacyjną protokołu z przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. 

7.13.  

Ocena dyplomanta podczas egzaminu w formie zdalnej przeprowadzana jest według procedury 

dotyczącej egzaminu stacjonarnego. 

7.14. 

Po zakończeniu egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji egzaminacyjnej zobowiązany 

jest dostarczyć do Dziekanatu WF podpisany przez siebie protokół egzaminu dyplomowego oraz 

recenzje pracy przekazane przez promotora, najpóźniej następnego dnia po egzaminie. Pozostali 

członkowie komisji egzaminacyjnej są zobowiązani zgłosić się do Dziekanatu Wydziału 

Farmaceutycznego w celu podpisania protokołu egzaminu, najpóźniej w ciągu dwóch dni od daty 

egzaminu. 

 

8. Uwagi ogólne 

Wszystkie inne kwestie związane z procesem dyplomowania są regulowane przez odrębne 

przepisy prawa ogólnego oraz przepisy obowiązujące w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

 


