ZARZĄDZENIE NR 1/2020
Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie
z dnia 6 lutego 2020 w sprawie organizacji egzaminu licencjackiego
na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku turystyka i rekreacja
w roku akademickim 2019/2020
1. Decyzją Dziekana do dnia 25 maja 2020 r. zostanie powołanych pięć
trzyosobowych Komisji Egzaminacyjnych, odrębnych dla każdej specjalności.
2. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych ustalają szczegółowy harmonogram
egzaminów (imiona i nazwiska egzaminowanych, dzień, godzina, sala) i
przekazują ustalony porządek do Dziekanatu w terminach: do dnia 5 czerwca
2020 r. (odnośnie egzaminu lipcowego) oraz do dnia 23 lipca 2020 r. (egzamin
poprawkowy).
3. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej (spełniającej założenia
zawarte w załączniku nr 1) ostatecznie do dnia 3 lipca 2020 r. ( egzamin
lipcowy) i do dnia 28 lipca 2020 r ( egzamin wrześniowy).
4. Egzamin licencjacki odbędzie się w dniach od 13 lipca do 18 lipca 2020 r. – na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych/zaocznych. Egzamin poprawkowy
odbędzie się w dniach od 07 września do 18 września 2020 r. Egzamin obejmuje
obronę pracy licencjackiej.
5. Zakres egzaminu winien wynikać z problematyki przedłożonej pracy licencjackiej.
6. Komisje Egzaminacyjne są zobowiązane zwrócić do Dziekanatu protokoły
egzaminacyjne w terminie do 5 dni po zakończonym egzaminie dla danego trybu
studiów (zarówno po egzaminie lipcowym , jak i po egzaminie poprawkowym).
Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji
Dr hab. Ewa Roszkowska prof. AWF
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Załącznik nr 1
PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA

Standardy pracy licencjackiej
Praca licencjacka jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego
prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z kierunkiem studiów,
wybraną specjalnością, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego
analizowania i wnioskowania. Koresponduje z sylwetką absolwenta określoną w
standardach nauczania i programach studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja.
Wymogi merytoryczne
1. Temat i treść pracy licencjackiej powinny być zgodne z kierunkiem studiów.
2.

Praca licencjacka może mieć charakter:
•

przeglądu – omówienie zagadnienia z wybranej specjalizacji w oparciu o istniejącą
literaturę krajową i zagraniczną,

•

studium przypadku,

•

analizy wybranego obszaru działalności organizacyjnej,

•

biznes planu,

•

raportu z badań np. sondażowych,

•

projektu.

3. Praca powinna zawierać:
•

określenie i uzasadnienie wyboru problematyki,

•

zastosowanie metod badawczych i narzędzi analitycznych,

•

sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonej analizy.

4. Przygotowanie pracy licencjackiej powinno ukształtować u studenta umiejętności:
•

identyfikowania problemów, ich analizowania i oceny,

•

samodzielnego zapoznawania się z aktualną, polską i zagraniczną literaturą
przedmiotu,

•

wyszukiwania informacji naukowej

•

stosowanie warsztatu badawczego,

•

poprawnej prezentacji problemu i sposobów jego rozwiązywania,

•

wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach licencjackich,

•

przeprowadzenia klarownego wywodu logicznego,
2

•

formułowania własnych tez oraz opinii,

•

uzasadniania swoich poglądów,

•

poprawnego posługiwania się językiem polskim oraz nauczenia się komputerowych
technik edycji tekstu.

Wymogi formalne dotyczące układu pracy

1. Strona tytułowa (standardowy układ strony tytułowej w załączeniu).
2. Oświadczenie studenta o samodzielnym przygotowaniu pracy licencjackiej umieszczone
bezpośrednio po stronie tytułowej (w załączeniu)
3. Spis treści
4. Wstęp zawierający: zarys ogólnego tła badanej problematyki, przesłanki wyboru tematu
pracy, określenie celu i zakresu pracy, wskazanie metod badawczych, ogólną informację
o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy, zwięzłą charakterystykę wykorzystanej
literatury przedmiotu i materiałów źródłowych.
5. Rozdziały zawierające zasadniczy tekst pracy.
TABELE zamieszczamy w tekście bądź na końcu pracy jako aneks.

Tytuł tabeli

umieszczamy nad nią, źródło – pod tabelą
RYSUNKI - podpis i źródło umieszczamy pod rysunkiem
Zakończenie zawierające opis uzyskanych efektów pracy.
6. Praca dyplomowa jest sprawdzana przed egzaminem przez system antyplagiatowy
współpracujący z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych
7. Wykaz cytowanych publikacji w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami opisu
bibliograficznego dotyczącego prac magisterskich AWF w Krakowie.
8. Wykaz wykorzystanych aktów prawnych (w uzasadnionych przypadkach).
9. Wykaz źródeł internetowych (z datą publikacji bądź pobrania).
10. Wykaz tabel.
11. Wykaz rysunków (schematów, map itp.).
12. Wykaz załączników.
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SKŁADANIE PRACY LICENCJACKIEJ

Student, po zaliczeniu ostatniego semestru studiów, składa pracę
licencjacką

w

Dziekanacie

Wydziału

Turystyki

i

Rekreacji

(kierunkowym) wraz z następującymi dokumentami:
− jeden egzemplarz pracy licencjackiej wydrukowej z systemu APD
(szyty) w białej tekturowej wiązanej teczce opisanej według wzoru
podanego poniżej;
− podanie skierowane do Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji
(według wzoru) i potwierdzone przez pracownika dziekanatu
kierunkowego;
− streszczenie pracy licencjackiej
− opinia promotora pracy licencjackiej;( warunek konieczny)
− „koszulka” foliowa.
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Szczegółowe zasady procedury antyplagiatowej reguluje Zarządzenie

Rektora Nr 15/2019 i Zarządzenie Nr 16/2019
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Zarządzenie Nr 5/ 2020
Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
z dnia 3 marca 2020

w sprawie trybu składania pracy magisterskiej

Student, po zaliczeniu ostatniego semestru studiów, składa pracę magisterską w
Dziekanacie Wydziału Turystyki i Rekreacji (kierunkowym) wraz z następującymi
dokumentami:
jeden egzemplarz pracy

magisterskiej wydrukowanydwustronnie z systemu

APD, szyty (nie bindowany) w cienkich okładkach) w białej tekturowej wiązanej
teczce opisanej według wzoru podanego poniżej;
podanie skierowane do Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji (według
wzoru) i potwierdzone przez pracownika dziekanatu kierunkowego;
streszczenie pracy magisterskiej
opinia promotora pracy magisterskiej warunek konieczny)
„koszulka” foliowa.
Szczegółowe zasady procedury antyplagiatowej reguluje
Zarządzenie Rektora Nr 15/2019 i Zarządzenie Nr 16/2019

6

WZÓR OPISU TECZKI
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
im. BRONISŁAWA CZECHA
W KRAKOWIE

DTiR - 437

……………………
numer indeksu

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

Praca licencjacka

Kraków rok

stopień lub tytuł naukowy, imię
i nazwisko promotora
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WZÓR PODANIA O DOPUSZCZENIE DO OBRONY PRACY
LICENCJACKIEJ

Imię i nazwisko

Kraków, data

e-mail:
telefon :

kierunek studiów
nr indeksu(albumu)

Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji
……………………………………………………………………………………
……………………………………

Proszę uprzejmie o dopuszczenie do obrony pracy licencjackiej
Pracę pod tytułem .................................................................. napisałam(e)
pod kierunkiem

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

w

Katedrze ............................................................................................................. .
`
Podpis
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STRESZCZENIE PRACY LICENCJACKIEJ

Nazwisko i imię studenta:
Tytuł pracy:
Nazwisko i imię, tytuł naukowy promotora:
Nazwa Instytutu, Katedry i Zakładu:
Rok napisania pracy:

Opis bibliograficzny pracy: ilość stron:

ilość ryc.

ilość fot.:

ilość tab.:

ilość map:

ilość poz. bibliogr.:

Tekst streszczenia:..
(Streszczenie pracy winno zawierać 15-20 wierszy i obejmować: cel pracy, metody badawcze,
wiek i płeć badanych osób, miejsce badań, nazwę miejscowości + województwo, nazwę
hotelu, pełne nazwy klubów sportowych itp. oraz ogólne wnioski.)

(podpis)
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Wymagania edytorskie prac LICENCJACKIEJ:
- tekst należy przygotować w edytorze jako plik .doc lub .rtf; z wykorzystaniem czcionki
Times New Roman wielkości 11 pkt; zachować odstęp między wierszami 1,15 oraz
marginesy: lewy 3 cm, pozostałe 2,5 cm;
- egzemplarz składany w dziekanacie powinien zostać szyty ( nie bindowany !)oprawiony
w miękką oprawę;
-

na stronie tytułowej należy podać kolejno: Akademia Wychowania Fizycznego w
Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji, Instytut (właściwa), imię i nazwisko autora
pracy, tytuł pracy, podtytuł „praca licencjacka”, zakład w którym pisano pracę oraz
stopień i tytuł oraz imię i nazwisko promotora pracy oraz Kraków i rok złożenia pracy;

-

strony należy numerować z pominięciem numeru na stronie tytułowej;

- spis treści powinien zawierać: wstęp, kolejno numerowane rozdziały i podrozdziały,
podsumowanie (zakończenie), wykaz źródeł wykorzystanych w pracy z podziałem na
literaturę, akty normatywne, źródła internetowe i inne; numeracja oraz tytuły rozdziałów
i podrozdziałów powinny być przedstawione według jednolitego schematu;
Rozdział 1. 1.1.2.1.0 ,Rozdział 2.,2.1,2.2,2.3
- w aneksie do pracy zamieszcza się trudno dostępne materiały niepublikowane,
wykorzystane w pracy a niezbędne do jej zrozumienia a także wzory wykorzystywanych
narzędzi badawczych (kwestionariuszy wywiadów, ankiet itp.);
- przypisy w pracy należy podawać według jednolitego schematu, przy czym przypisy
dolne składane czcionką 10 pkt z pojedynczym odstępem; w przypisach odwołujących się
do konkretnego poglądu lub cytatu należy podawać stronę publikacji źródłowej;
- pozycje wykazane w spisie źródeł powinny być przywołane uprzednio w przypisach;
- cytaty z cudzych prac należy ująć w cudzysłów;
- skróty stosowane w pracy powinny być przedstawiane według jednolitego schematu,
przy czym skróty nie należące do powszechnie znanych powinny być objaśnione przy
pierwszym stosowaniu lub w odrębnym zestawieniu;
- tabele, ryciny i mapy wykorzystywane w tekście powinny zostać ponumerowane,
zatytułowane i opatrzone wskazaniem źródła; tabele należy przygotować w edytorze
tekstu;
Zalecana objętość pracy licencjackiej 30-40 stron
- Praca licencjacka wgrywana do systemu APD powinna zawierać pliki z nazwami
nadanymi wg określonego wzoru:
Każdy plik* powinien zawierać w nazwie wg kolejności nazwisko i imię autora oraz
nazwę wydziału. Nazwy plików mogą zawierać polskie znaki.
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*Należy unikać dzielenia pracy na kilka plików
Nazwy plików przykłady:
Kowalski_Jan-TiR.doc
Kowalski_Jan_aneks-TiR.doc
Rozszerzenie zgodne z formatem zapisu np.: doc, docx, pdf, odt, rtf.
Rozmiar wszystkich plików związanych z jedną pracą licencjacką nie powinien
przekraczać 20 MB. W celu nieprzekroczenia tego rozmiaru, materiał ilustracyjny
umieszczany w pracy powinien być odpowiednio przygotowany. Można to uzyskać
poprzez zmniejszenie rozmiaru oryginalnego obrazu jak też przez zwiększenie stopnia
kompresji. Do tego celu można wykorzystać darmowe oprogramowanie, które jest
dostępne do pobrania w Internecie.
Streszczenie oraz oświadczenia powinny znajdować się na samym końcu pracy, czyli
powinny to być ostatnie strony jakie w ogóle znajdują się w pracy w wersji elektronicznej.
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Zarządzenie Nr 4 / 2020
Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
z dnia 3 marca 2020

w sprawie trybu składania pracy licencjackiej

Niniejsza decyzja, będąca rozwinięciem zapisu regulaminu studiów
(§ 38 ust.4), nakłada obowiązek zamieszczenia w pracy licencjackiej –
jako jej integralnej części:

1) oświadczenia, że praca ta nie narusza praw autorskich osób
trzecich;
2) streszczenia pracy licencjackiej.

Decyzja niniejsza obowiązuje od 3 marca 2020 roku.

Wzór oświadczenia oraz zasady konstrukcji streszczenia zawierają załączniki nr 1 i 2.
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Załącznik nr 1.
Każda praca licencjacka, oprócz poszczególnych rozdziałów pracy, powinna zawierać:

1.

Streszczenie pracy licencjackiej – umieszczone na końcu pracy po spisie literatury.
Jest to „samodzielny” tekst zwierający około 100 słów (2500 znaków łącznie ze spacjami –
zwykle jest to strona maszynopisu).
Streszczenie powinno zawierać:
−

sformułowanie celu badań,

−

metodę badań,

−

najważniejsze wyniki i wnioski.

W streszczeniu nie należy cytować literatury ani odwoływać się do tabel i rycin.

2.

Oświadczenie – umieszczone po streszczeniu, podpisane przez autora, że praca
licencjacka (dyplomowa) nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
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Załącznik nr 2.
Kraków, dnia …………………….

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha
w Krakowie
OŚWIADCZENIE
Ja ………………………………………………………………………………………...
/nazwisko i imię/

świadoma(y) odpowiedzialności karnej oświadczam, że przedkładana praca licencjacka pt.:
…………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………..

została

napisana

przeze mnie samodzielnie.
Jednocześnie oświadczam, że ww. praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz.
83, Dz. U. z dnia 2002 r. Nr 197, poz. 1661) oraz dóbr osobistych chronionych prawem
cywilnym.
Ww. praca nie zawiera danych i informacji, które uzyskałam(em) w sposób
niedozwolony.
Niniejsza praca nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury
związanej z nadaniem dyplomów uczelni lub tytułów zawodowych.
Wyrażam zgodę – nie wyrażam zgody* na udostępnienie mojej pracy dla celów
naukowych i dydaktycznych.
……………………………………
/podpis/* niepotrzebne skreślić
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