
 

DYPLOMOWANIE – PIELĘGNIARSTWO 
wytyczne 

 
W celu przystąpienia do obrony pracy dyplomowej należy do końca maja br. rozliczyć 

zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe i złożyć dzienniczek u Koordynatora Kształcenia 

Praktycznego dr n. med. Doroty Nalepy (pokój nr 73). W tym terminie należy także uzupełnić 

wszelkie zaległości finansowe i rozliczyć się z Biblioteką - "Karty obiegowe".  

Rozliczenie Studenta z Uczelnią zostaną zrealizowane przez Dziekanat. Po stronie 

Dziekanatu pozostaje także uzupełnienie wpisów do indeksu. Po zatwierdzeniu przez 

Promotora pracy dyplomowej, składacie Państwo do Dziekanatu tylko jeden egzemplarz  

w następującej formie: 

 
Praca dyplomowa, studia I stopnia: 

• wydruk 1 egzemplarz papierowy, druk jednostronny, kolor (wyjątkowo czarno-biały), oprawa 
miękka, przezroczysta, praca zbindowana lub termozgrzewalna, 

• płyta CD z nagraną wersją pracy w formacie DOC i PDF, 

• płyta ma być opatrzona stroną tytułową pracy dyplomowej, zmniejszoną do formatu płyty, 

• na pierwszej stronie pod tytułem pracy należy odręcznie umieścić oświadczenie „Przedkładam 

Promotorowi samodzielnie napisaną pracę dyplomową”, data i własnoręczny podpis, 

• na końcu pracy dyplomowej należy załączyć OŚWIADCZENIE STUDENTA (patrz załącznik). 

 
Prace dyplomowa, studia II stopnia: 

• wydruk 2 egzemplarze papierowe, druk dwustronny, oprawa miękka, przezroczysta, praca 
termozgrzewalna, 

• płyta CD z nagraną wersją pracy w formacie DOC i PDF,  

• płyta ma być opatrzona stroną tytułową, zmniejszoną do formatu płyty, 

• na pierwszej stronie pod tytułem pracy należy odręcznie umieścić oświadczenie „Przedkładam 

Promotorowi samodzielnie napisaną pracę dyplomową”, data i własnoręczny podpis, 

• na końcu pracy dyplomowej należy załączyć OŚWIADCZENIE STUDENTA (patrz załącznik). 

 

  



 
WYMOGI EDYTORSKIE 

• interlinia – 1,5 pkt. 

• czcionka – Times New Roman, rozmiar 12 (tekst rozdziału w pracy), rozmiar 14 (tytuły 

rozdziałów i podrozdziałów), 

• tekst wyjustowany, 

• druk dwustronny, 

• marginesy, jak poniżej: 

 

 
 
 

Dyplomy drukowane są bez zdjęć. Otrzymacie Państwo oryginał, dwa odpisy dyplomu 

oraz suplement. 

 

Jeżeli ktoś z Państwa życzy sobie odpis dyplomu w języku angielskim należy złożyć 

wniosek wraz z opłatą przy składaniu pracy w Dziekanacie.  



 

Załącznik nr 1. do wytycznych dyplomowania dla studentów kierunku 

Pielęgniarstwo - oświadczenie studenta. 

 

Lublin, dnia………………………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na udostępnienie mojej pracy pod 

tytułem……….................….……………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………….……………………………………………………….  

 

 

 

……………………………………………. 

PODPIS STUDENTA 

 

*właściwe podkreślić 


