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WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 

W INSTYTUCIE MEDYCZNYM -Kierunek Pielęgniarstwo 

PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ  

W NOWYM TARGU 

 

Praca dyplomowa jest pracą pisemną, a jej przygotowanie i obrona stanowi warunek 

uzyskania tytułu zawodowego licencjata. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z  dnia 26 lipca 2019 r. 

w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty 

i ratownika medycznego  pracę dyplomową należy przygotować  w oparciu o analizę 

indywidualnego przypadku. 

 

I. Cele, przedmiot, rodzaj pracy  

 

W pracy dyplomowej Student wykazuje się wiedzą i umiejętnościami nabytymi w czasie 

studiów pierwszego stopnia. Prezentuje samodzielność myślenia, oryginalność oraz 

pomysłowość, a w szczególności umiejętność: 

 wyboru tematu pracy,  

 dotarcia do źródeł naukowej informacji i krytycznego korzystania z aktualnego 

piśmiennictwa polskiego i zagranicznego, 

 sformułowania celu pracy 

 formułowania problemu i wykorzystywania metod badawczych, 

 przedstawiania propozycji/projektów/ planu postępowania pielęgniarskiego, 

 prezentowania i uzasadniania wyników badań własnych. 

Przedmiot pracy powinien dotyczyć szeroko pojętego pielęgnowania, zawodu pielęgniarki 

oraz opieki zdrowotnej z wykorzystaniem dorobku nauk medycznych, nauk o zdrowiu nauk i 

społeczno - humanistycznych. Praca dyplomowa ma charakter pracy kazuistycznej, pisanej w 

oparciu o model opieki pielęgniarskiej/procesu pielęgnowania.  

 

II. Tematyka pracy dyplomowej – kierunek pielęgniarstwo 

Może obejmować zagadnienia: 

 przedstawienie wyczerpującej sytuacji zdrowotnej konkretnego pacjenta (praca 

kazuistyczna). Praca z tego zakresu tematycznego powinna obejmować zapis wywiadu, 

badania fizykalnego, badań dodatkowych, rozpoznanie i epikryzę, omówienie sytuacji 

rodzinnej, społecznej i psychicznej pacjenta a następnie krytyczne omówienie procesu 

pielęgnowania chorego (wskazanie nie tylko na zaistniałe fakty, ale i możliwości jego 

udoskonalenia). 

 przedstawienie procesu pielęgnowania chorych w określonych sytuacjach klinicznych 

(np. pielęgnowanie nieprzytomnych, chorych po zawale serca, dzieci, dorosłych itp.) 

wraz z własnymi, oryginalnymi rozważaniami dotyczącymi możliwości rozwoju modelu 

opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem działań z zakresu promocji zdrowia, 

profilaktyki, rehabilitacji, edukacji prozdrowotnej uwzględniającej najnowsze propozycje 

w literaturze fachowej polskiej i zagranicznej.  
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 przedstawienie pewnego działu teorii lub modeli pielęgnowania (np. Nightingale, V. Henderson, 

D. Orem, C. Roy) i badań nad rozwojem tych modeli pielęgniarstwa wraz z własnymi, 

oryginalnymi rozważaniami dotyczącymi możliwości przyszłego rozwoju w tym zakresie, 

uwzględniających doniesienia na ten temat w piśmiennictwie krajowym, a zwłaszcza 

zagranicznym. 

 przedstawienie opieki pielęgniarskiej nad chorymi lub szczególnymi grupami osób (np. 

młodociani, osoby starsze, uczniowie, wykluczeni, mniejszości, odrębności kulturowe) 

pozostających w określonych sytuacjach klinicznych lub okolicznościach bytowych, z 

wykorzystaniem dorobku nauk społecznych, socjologii zdrowia i choroby, psychologii 

zdrowia, zdrowia publicznego, zarządzania i organizacji opieki zdrowotnej, ekonomiki 

ochrony zdrowia. 

 

 

III. Praca licencjacka  

 studium przypadku – (typu case study; praca kazuistyczna) 

 

Praca kazuistyczna- studium przypadku 

Celem pracy jest opracowanie modelu opieki pielęgniarskiej nad wybranym pacjentem i/lub jego 

rodziną / opiekunami. Praca powinna zawierać następujące elementy składowe:  

 strona tytułowa 

 ewentualne podziękowania, dedykacje 

 opcjonalnie - wykaz skrótów  

 spis treści 

część teoretyczna 

 wstęp 

 analiza literatury przedmiotu 

część metodologiczna 

 cel pracy 

 problemy i/lub hipotezy badawcze 

 metoda, techniki i narzędzia badawcze 

 teren, organizacja i przebieg badań 

 studium przypadku (szczegółowy opis pacjenta) 

 model opieki pielęgniarskiej (problemy pielęgnacyjne pacjenta, cel opieki, planowane 

działania, ocena podjętych działań), 

 podsumowanie/dyskusja 

 wnioski 

 piśmiennictwo 

 wykaz tabel 

 wykaz rycin 

 wykaz fotografii 

 aneks (np. historia choroby, wyniki badań, skale itp.) 

 

Strona tytułowa 

Powinna zawierać informacje na temat: uczelni, jednostki organizacyjnej, w której praca 

powstała (nazwa instytutu, kierunku), autora pracy, tytułu pracy, imię i nazwisko oraz tytuł 
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lub stopień naukowy promotora pracy, miejsce, rok (druk w załączeniu- str.8). Tytuł pracy 

powinien być krótki, informacyjnie nośny, zgodny z zasadami języka polskiego. 

Spis treści 

Powinien zawierać wykaz tytułów wszystkich wyodrębnionych części pracy z podaniem 

strony, na której rozpoczyna się dana sekcja. Powinien być napisany w sposób przejrzysty, z 

zaakcentowaniem poszczególnych części pracy (rozdział, podrozdział). 

Przykładowy Spis treści  

Wstęp 

 

1. Analiza literatury przedmiotu 

1.1. Anatomia (czego?) 

1.2. Fizjologia (czego?) 

1.3. Etiopatogeneza ….. 

 

2. Metodologia badań  

2.1. Cel pracy 

2.2. Problemy badawcze i/lub hipotezy badawcze 

2.3. Metoda, techniki i narzędzia badawcze 

2.4. Teren, organizacja i przebieg badań 

2.5. Studium przypadku (szczegółowy opis pacjenta) 

 

3. Model opieki pielęgniarskiej 

4. Podsumowanie/dyskusja 

5. Wnioski 

6. Piśmiennictwo 

7. Wykaz tabel 

8. Wykaz rycin  

9. Wykaz fotografii 

10. Aneks 

 

Wykaz skrótów 

Zawiera zestawienie stosowanych skrótów wraz z wyjaśnieniem ich znaczenia. 

Przykład: 

HPV – wirus brodawczaka ludzkiego (ang. Human Papilloma Virus) 

EKG – elektrokardiografia 

KKCz – koncentrat krwinek czerwonych 

p – poziom istotności 

Część teoretyczna  

Wstęp 

Ma zwykle charakter ogólny, historyczny lub teoretyczno - poglądowy Powinien zawierać 

zarys problemu, przedstawić wybrane twierdzenia teoretyczne i/lub uzasadnienie podjęcia 

danego tematu pracy. 
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Analiza literatury przedmiotu  

Zawiera treści teoretyczne zgodne z aktualną wiedzą, wyłonione z piśmiennictwa wg 

rozdziałów przyjętych przez Dyplomanta. Aby uniknąć błędu plagiatu Student popiera treści 

odniesieniem do piśmiennictwa podanego w formie przypisu na końcu zdania lub akapitu [1]. 

Cel pracy 

Powinien być precyzyjny i jasno sformułowany, adekwatny do tematu pracy.  

Problemy badawcze  

Student ustala problemy w formie pytań, na które szuka odpowiedzi w swoich badaniach. 

Hipotezy badawcze 

Student zakłada istnienie lub nie jakiejś zmiennej na podstawie badań własnych.  

Materiał i metody  

Wykorzystywane techniki w metodzie indywidualnego przypadku: 

1. wywiad 

2. obserwacja  

3. analiza dokumentacji medycznej 

4. pomiary 

Szczegółowy opis pacjenta 

Płeć/ wiek/ aktywność zawodowa/ wykonywany zawód/ stan cywilny/data zbierania 

wywiadu, miejsce pobytu pacjenta w chwili gromadzenia informacji   

Historia choroby 

Rozpoznanie lekarskie/ przyjmowane leki z opisem ich działania/ przebyte choroby/ 

hospitalizacje/ zabiegi operacyjne/ wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych/alergie/ 

leczenie żywieniowe i inne. 

Stan ogólny i opis poszczególnych układów z uwzględnieniem odstępstw od stanu 

fizjologicznego 

Wywiad rodzinny, środowiskowy  

 

Model opieki pielęgniarskiej  

Diagnoza pielęgniarska / problem pielęgniarski  

Cel opieki 

Interwencje pielęgniarskie  

Ocena skuteczności podjętych działań pielęgniarskich 

 

Podsumowanie/dyskusja 

Zbiór informacji podsumowujących badania własne, które mogą być poparte przez informacje 

z dostępnego piśmiennictwa krajowego i zagranicznego.  

 

 

Wnioski 

Muszą w sposób bezpośredni wiązać się z celem pracy. Powinny być sformułowane w 

sposób jasny i prosty, dający jednoznaczną odpowiedź na postawione problemy badawcze. 

Powinny stanowić próbę formułowania nowych hipotez lub praktycznych zaleceń. Kolejność 

przedstawionych wniosków powinna odpowiadać założeniom sformułowanym w rozdziale 

„Cel pracy”. 
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Wykaz piśmiennictwa 

Wykaz piśmiennictwa powinien być ułożony według kolejności cytowania w tekście pracy 

(nie w porządku alfabetycznym). Większość pozycji piśmiennictwa powinna dotyczyć 

ostatnich pięciu lat. Wykorzystanie starszych źródeł dopuszczalne jest jedynie przy braku 

aktualnych doniesień. Zaleca się, aby praca licencjacka zawierała co najmniej 20 pozycji 

piśmiennictwa. Sposób umieszczenia piśmiennictwa oraz zasady jego cytowania określają 

zasady tzw. konwencji z Vancouver opracowane przez Międzynarodowy Komitet 

Redaktorów Periodyków Medycznych (ICMJE – International Committee of Medical Journal 

Editors. W tekście prace powinny być cytowane w nawiasach kwadratowych przed kropką 

kończącą zdanie. W przypadku powoływania się na autorów pracy oznaczenie pozycji 

piśmiennictwa umieszcza się bezpośrednio po nazwisku np.: 

"Według Tatonia i wsp. [15] badanie to stanowi...". 

Standardowy artykuł z czasopisma: 

W pracach zbiorowych, w których liczba autorów nie przekracza sześciu należy wymieniać 

wszystkich autorów. W przypadku większej liczby autorów wymienia się pierwszych trzech 

uzupełniając opis skrótem „i wsp.” (dla pozycji anglojęzycznych „et. al.”). Należy wpisać 

nazwiska autorów cytowanych prac, inicjały imion, tytuł pracy, skrót nazwy czasopisma 

zgodny z Medline, rok wydania, tom, strony.  

Przykłady: 

Wrońska I. Etyka w pracy pielęgniarki. Pielęgn. Pol 2020; 7: 91-97. 

Smith JS, Green J, Berrington de Gonzales A. et al. Cervical cancer and the use of hormonal 

contraceptives: a systematic review. Lancet 2019;9364: 1159-1167. 

 

Rozdział w książce 

Należy podać nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł rozdziału, tytuł książki, z której rozdział 

pochodzi, redaktora wydania, wydawnictwo, rok wydania, strony. 

Przykład: 

Wronkowski Z, Zwierko M. Epidemiologia nowotworów narządu rodnego. [W:] Markowska 

J. red. Onkologia ginekologiczna .Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002; 

str. 3-37. 

Strony internetowe 

Należy podać nazwę strony (materiału źródłowego), adres URL i datę wejścia na stronę. 

Przykład: 

Koffner D, Drajer DE. Factors in de emergence of infectious diseases. Emerg.Inffect Dis 

2011;5(1). Web sites. http://www.cdc.gov/ncidod/EIDcode/Polish [data wejścia 18.08.2011] 

W pracy nie należy umieszczać informacji ze źródeł nieautoryzowanych i nierecenzowanych 

np. z ogólnodostępnych stron internetowych. 

 

Wykaz tabel 

Zawiera spis tabel w kolejności ich występowania w tekście pracy. 

Wykaz rycin 

Jest spisem rycin zgodnie z kolejnością ich występowania w pracy 

Wykaz fotografii 

Po 



 

6 

 

dobnie jak oba w/w wykazy, stanowi spis fotografii umieszczonych w pracy. 

Aneks (załącznik) 

Jest zbiorem materiałów o różnym charakterze, których umieszczenie w tekście głównym, 

byłoby nieuzasadnione merytorycznie albo utrudnione ze względu na ich objętość. Może to 

być np. formularz ankiety, standard postępowania, kserokopie aktów prawnych. 

Załączników może być kilka i każdy o innym charakterze. Autor pracy musi poinformować 

w tekście o istnieniu załącznika. 

 

 

IV. Redakcja tekstu pracy  

 

Czcionka: Times New Roma; wielkość - 12 pkt. Justowanie tekstu, ilość znaków na stronie - 

średnio 1 800 (30 wierszy x 60 znaków w wierszu). Edytor tekstu Word 6 lub Word Perfect 8, 

1,5 odstęp między wierszami, numeracja stron na prawej dole strony, margines górny i dolny 

2,5 cm, margines lewy 3,5 cm, prawy 1,5cm; format papieru A4, druk jednostronny.  

Praca składana jest w trzech egzemplarzach (jeden dla archiwum,  drugi dla promotora, trzeci 

dla recenzenta). Egzemplarz pracy dla potrzeb archiwizacji ma być przygotowany na jednej 

kartce formatu A4 pomniejszone strony pracy o formacie A5 (dwustronnie po dwie na jednej 

stronie wraz z doklejoną do ostatniej wewnętrznej strony płytą CD z nagraną pracą w 

formacie pdf ). Egzemplarz pracy należy oprawić metodą termiczną. 

 

V. Kryteria oceny pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta 

I. Ocena koncepcji pracy 

1. Uzasadnienie wyboru tematu 

2. Sformułowanie celu(ów) pracy 

3. Poprawność układu pracy (struktura, podział treści, kolejność rozdziałów, kompletność 

tez, itp.) 

II. Merytoryczna ocena pracy 

1. Trafność doboru metod, technik i narzędzi badawczych, obliczeniowych, statystycznych 

i/lub aspektu poznawczego 

2. Opracowanie teoretycznych podstaw pracy, aktualność, rzetelność  

3. Poprawność sformułowania problemów / hipotez 

4. Sposób przedstawienia danych, zebrania i zestawienia wyników, analiza krytyczna 

5. Interpretacja danych, poprawność wyciągania wniosków 

6. Praktyczny charakter pracy 

III. Ocena źródeł pozyskanych informacji 

1. Dobór piśmiennictwa, wykorzystanych danych teoretycznych i/lub źródeł danych 

2. Sposób wykorzystania pozyskanych informacji 

IV. Ocena redakcji pracy 

1. Poprawność językowa (ortograficzna, stylistyczna i gramatyczna tekstu 

2. Poprawność edytorska: układ graficzny stron, wyodrębnienie rozdziałów i podrozdziałów, 

akapitów, spisów rzeczy, graficznej prezentacji danych (tabele, rysunki, wykresy, itp.), 

prezentacji obliczeń, załączników i/lub redakcji przypisów 

V. Możliwość wykorzystania pracy – np. materiał źródłowy, przyczynek do pogłębionych badań, 

projekt wdrożeniowy rekomendowany do zastosowania w praktyce, publikacja 
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naukowa/ekspercka, prezentacja na konferencji, ciekawy pomysł na rozwiązanie problemu 

praktycznego, innowacyjne podejście itp.  

VI. Inne, ważne wymogi, które muszą być przestrzegane w trakcie wykonywania pracy 

dyplomowej 

 Student dołącza podpisane oświadczenie potwierdzające samodzielne przygotowanie pracy i 

respektowanie prawa autorskiego oraz oświadczenie wyrażające zgodę (lub nie wyrażające zgody) 

na korzystanie przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu z pracy 

dyplomowej jego autorstwa do celów dydaktycznych lub prowadzenia badań własnych na 

zasadach nieodpłatnej i niewyłącznej licencji (druki w załączeniu – str. 9 i 10).  

 Praca powinna być wykonana przy użyciu licencjonowanego lub ogólnie dostępnego, legalnego 

oprogramowania.  

 Ostateczna wersja pracy musi być zaakceptowana przez promotora pracy przez umieszczenie 

adnotacji: „pracę akceptuję”, data i podpis promotora. 
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PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA 

UCZELNIA ZAWODOWA W NOWYM TARGU 

(czcionka Times New Roman CE 18) 

 

Instytut Medyczny 

Kierunek ………………….. 

Praca dyplomowa - licencjacka  

(czcionka Times New Roman CE 18) 

 

Imię i nazwisko autora pracy 

(czcionka Times New Roman CE 16) 

Nr albumu 

(czcionka Times New Roman CE 12) 

 

TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ 

(czcionka Times New Roman CE 16) 

 

Promotor: tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko 

(czcionka Times New Roman CE 16) 

Nowy Targ, 2021 

(czcionka Times New Roman CE 16) 
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PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA 

UCZELNIA ZAWODOWA W NOWYM TARGU 

OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI WYKONANEJ PRACY 
 

Imię i nazwisko ………………………………………. 

Nr albumu ……………………. 

Kierunek studiów ………………………… 

Poziom studiów …………………..…… 

Forma studiów ……………………..  

Tytuł pracy dyplomowej: 

……………………………………………...………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 

z późn. zm.) oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikającej z art. 307 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z 

późn. zm.), oświadczam, że moja praca dyplomowa: 

1) została napisana przeze mnie samodzielnie i żaden jej fragment lub całość nie był pisany 

przez osoby trzecie; 

2) nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) oraz dóbr 

osobistych chronionych prawem cywilnym; 

3) nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem(am) w sposób niedozwolony; 

4) nie była przedmiotem wcześniejszego postępowania o nadanie tytułu zawodowego lub 

stopnia naukowego mnie lub osobie trzeciej; 

5) treść pracy dyplomowej w wersji elektronicznej jest identyczna z jej wersją 

wydrukowaną. 

 

Nowy Targ, dnia ……………………    

 …………………………… 

(czytelny podpis Studenta) 
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PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA 

UCZELNIA ZAWODOWA W NOWYM TARGU 

 

 

OŚWIADCZENIE STUDENTA 

 

Imię i nazwisko ………………………………………. 

Nr albumu ……………………. 

Kierunek studiów ………………………… 

Poziom studiów …………………..…… 

Forma studiów ……………………..  

Tytuł pracy dyplomowej: …………………..………………………………………… 

 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na korzystanie przez Podhalańską Państwową 

Uczelnię Zawodową w Nowym Targu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie** z pracy 

dyplomowej mojego autorstwa do celów dydaktycznych lub prowadzenia badań własnych na 

zasadach nieodpłatnej i niewyłącznej licencji, na polach eksploatacji określonych w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1231 z późn. zm.). 

 

 

Nowy Targ, dnia ……………………    

 …………………………… 

(czytelny podpis Studenta) 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

** dotyczy studentów Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych – jednostki wspólnej 

PPUZ w Nowym Targu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

 

 


