
Uchwała nr 37/2016-17 

Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii 

  Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie 
1.02.2017 

 
- w sprawie: zatwierdzenie instrukcji systemu jakości kształcenia na Wydziale 

Nauk o żywności i Biotechnologii UP w Lublinie 
 

Na podstawie art. 68 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 59 pkt.1, Statutu 

Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie, oraz Uchwały Senatu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie nr 43/2012-2013 z dnia 22 lutego 2013 r., oraz 
Zarządzenia nr 23 Rektora UP w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2013 r. Rada Wydziału 

Nauk o Żywności i Biotechnologii: 

 

&1 

Wprowadza kolejne instrukcje systemu jakości kształcenia na  Wydziale Nauk o 

Żywności i Biotechnologii, które stanowią załącznik nr od 1. 9 do 1.10 do niniejszej 

uchwały.  

 

§ 2 

Instrukcje systemu jakości kształcenia stanowią integralną część WSZJK na 

Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 

 

 

Przewodnicząca 
Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii 

                                                           Dziekan  
 

                                                         prof. dr hab. Izabella Jackowska 

 

 

 

 

 



Załączniki Uchwały Rady Wydziału  Nauk o Żywności i Biotechnologii nr 37 z dnia 1.02.2017 r. 

Instrukcja I.9. 

1.Cel instrukcji: 

Celem instrukcji jest harmonizacja działao podmiotów i jednostek WNoŻiB w zakresie doskonalenia 

jakości kształcenia na studiach I, II i III stopnia  

 

2. Zadania i odpowiedzialność 

Zadania 
Realizatorzy 

(Odpowiedzialność) 
Termin realizacji 

MODUŁY – I°, II° I III° STUDIÓW  

1. Opracowanie i złożenie do Dziekanatu: 

a) Karty Nauczyciela (Karta nauczyciela akademickiego Zał. I.-01) 

b) aktualnego opisu modułu przedmiotu w wersji skróconej i 
rozszerzonej w formie papierowej i elektronicznej (Rozszerzony 
opis modułu kształcenia Zał. I.1.-02; Skrócony opis modułu 
kształcenia Zał. I.1.-03) 

nauczyciel 
akademicki 
odpowiedzialny za 
przedmiot na 
kierunkach studiów I, 
II i III stopnia 

do 30 września 

2. Zapoznanie studentów ze sposobami realizacji oraz warunkami 
osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 

pierwsze zajęcia ze 
studentami z 
danego modułu 

3. Dokumentowanie osiągnięd studentów i archiwizowania ich 
zgodnie z zapisami w I.1. Instrukcji weryfikacja efektów 
kształcenia na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii  

cały cykl 
kształcenia na 
danym module 

4. Opiniowanie osiąganych przez studentów efektów kształcenia, 
proponowanie zmian, ocena warunków nauczania i 
dostarczenie do Dziekanatu (studia I° i II°) lub do Kierownika 
Studiów Doktoranckich (studia i III°) w formie papierowej oraz 
elektronicznej wypełnionego formularza Opinii osoby 
odpowiedzialnej za moduł kształcenia o realizacji efektów dla 
modułu za miniony rok akademicki (Opinia osoby 
odpowiedzialnej za moduł kształcenia o realizacji efektów dla 
modułu Zał. I.1.-04). 

do 30 września 

STUDIA DOKTORANCKIE  

1. Przygotowanie raportu semestralnego z działalności 
dydaktycznej, naukowej, organizacyjnej oraz uzyskanych 
efektów kształcenia przez Doktoranta i przekazanie go do 
zatwierdzenia Kierownikowi Studiów Doktoranckich (Raport 
semestralny Zał. I.9.-04). 

opiekun naukowy 
/promotor 
doktoranta 

do 15 lutego  
(semestr zimowy) 
do 15 czerwca  
(semestr letni) 



2. Sporządzenie protokołu z weryfikacja merytorycznej zgodności 
treści modułów z efektami kształcenia dla danego modułu 
(Protokół merytorycznej zgodności modułów z efektami 
kształcenia – Zał.I.9.-01) i przekazanie go Przewodniczącemu 
WKdsJK 

Kierownik Studiów 
Doktoranckich 

do 30 kwietnia 

3. Przygotowanie raportu z realizacji efektów kształcenia na 
studiach doktoranckich (Raport zbiorczy z realizacji efektów 
kształcenia Zał. I.9.-05) na podstawie:  

- opinii osób odpowiedzialnych za moduł kształcenia o realizacji 
efektów dla modułów za miniony rok akademicki, 

- raportów semestralnych oraz ankiet dyplomanta zgodnie z 
zapisami w I.6. Instrukcja przeprowadzania ankietyzacji 

i przekazanie go Dziekanowi WNoŻiB i Radzie Wydziału 

Kierownik Studiów 
Doktoranckich 

do 30 grudnia 

PRACE DYPLOMOWE  

1. Przekazanie Przewodniczącemu Rady Programowej danego 
kierunku listy propozycji tematów prac dyplomowych z 
nazwiskiem promotora  

nauczyciel 
prowadzący 
Seminarium 
dyplomowe 1 

nie później niż 
przed upływem 1 
miesiąca od 
rozpoczęcia 
pierwszych zajęd 

2. Nadzór nad realizacją pracy dyplomowej zgodnie z 
rozporządzeniem zawartym w Regulaminie Studiów UP w 
Lublinie oraz stosując się do zamieszczonych na stronie 
internetowej WNoŻiB wzorów prac dyplomowych (I.10. 
Instrukcja pisania prac dyplomowych Zał. I.10-01-03)  

promotor pracy 
dyplomowej 

cały okres pisania 
przy dyplomowej 
przez studenta 

PRAKTYKI STUDENCKIE  

1. Weryfikacja efektów kształcenia osiąganych w trakcie 
odbywania praktyki przez studenta zgodnie z I.8. Instrukcją  
przeprowadzania praktyk programowych dla studentów 
WNoŻiB. 

opiekun praktyk  
w trakcie 
odbywania praktyki 

2. Przeprowadzenie egzaminu z praktyk potwierdzone 
protokołem zgodnie z I.8. Instrukcją przeprowadzania praktyk 
programowych dla studentów WNoŻiB 

komisja 
egzaminacyjna 
Powołana przez 
Dziekana Wydziału 

do 30 września 

3. Opiniowanie osiąganych przez studentów efektów kształcenia i 
złożenie propozycji poprawy jakości kształcenia do Dziekanatu 
(Opinia osoby odpowiedzialnej za moduł kształcenia o realizacji 
efektów dla Zał. I.1 – 04). 

Przewodniczący 
komisja 
egzaminacyjna  

do 30 października 

KATEDRY  

1. Dostarczenie do Przewodniczącego WKdsJK wersji papierowej i 
elektronicznej, informacji o: 

a) hospitacjach (Arkusz hospitacyjny Zał. I.4.-01), zgodnie z I.4. 
Instrukcją przeprowadzania hospitacji. 

Kierownicy Katedr do 15 października 



b) kursach i szkoleniach pracowników katedry  

c) kontaktach ze środowiskiem społeczno-gospodarczym 
(Sprawozdanie z konsultacji z przedstawicielami otoczenia społ.-
gosp. Zał. I.2 -01) zgodnie z I.2. Instrukcją współpracy wydziału z 
otoczeniem społeczno – gospodarczym w tworzeniu oraz 
doskonaleniu efektów kształcenia na kierunku studiów. 

RADY PROGRAMOWE  

1. Weryfikacja merytorycznej zgodności treści modułów z 
efektami kształcenia dla danego modułu, sporządzenie 
protokołu (Protokół merytorycznej zgodności modułów z 
efektami kształcenia– Zał.I.9.-01) i przekazanie go 
Przewodniczącemu WKdsJK. Zgodnie z I.11 Instrukcją dotyczącą 
kompetencji, zakresu działania i odpowiedzialności Rad 
Programowych 

Przewodniczący Rady 
Programowej  

do 30 kwietnia  

(raz na dwa lata)  

 

2. Analiza modułów pod względem liczby godzin i punktów ECTS 
przypadających na zajęcia praktyczne i kontaktowe z 
nauczycielem akademickim zgodnie z Zał. I.11.-01 Analiza 
modułów pod względem liczby godzin i punktów  

 

3. Przygotowanie matrycy pokrycia efektów kształcenia 
zawartych w Opisach modułów kształcenia z efektami 
kierunkowymi dla danego kierunku studiów (Zał. I.9.-02 
Matryca pokrycia efektów kształcenia) i przekazanie jej 
Przewodniczącemu WKdsJK 

do 30 kwietnia 

RADY PROGRAMOWE  

4. Przygotowanie i przekazanie do Wydziałowej Komisji do Spraw 

Jakości Kształcenia Raportu Rady Programowej z oceny 
efektów i jakości kształcenia (Zał. I.11.-02) zawierającego 
informacje na temat: 

- realizacji założonych efektów kształcenia w minionym roku 
akademickim na podstawie Opinii osób odpowiedzialnych za 
moduły kształcenia o realizacji efektów dla modułów na danym 
kierunku studiów (Zał. I.1.-04). 

- analizy ankiet dyplomanta przeprowadzonych wśród 
absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Io i IIo 
na kierunku dostarczonej przez Dziekanat, 

- analizy ankiet dotyczących wewnętrznej oceny jakości 
kształcenia przeprowadzonych wśród studentów kierunku 
zgodnie z I.6. Instrukcją przeprowadzania ankietyzacji  

Przewodniczący Rady 
Programowej  

do 30 października 

5. Zatwierdzenie zgodności tematów prac dyplomowych z 
profilem kierunku kształcenia. W przypadku tematów 
niezgodnych z profilem kierunku Przewodniczący RP w 
porozumieniu z promotorem pracy dokonują właściwych 
poprawek. Przekazanie listy zatwierdzonych tematów prac 
dyplomowych do Dziekanatu.  

do dwóch tygodni 
od otrzymania 
wykazu od 
nauczycieli 
akademickich 
prowadzących 



pierwsze zajęcia 

WYDZIAŁOWA KOMISJA ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

1. Przygotowanie Raportu z oceny efektów kształcenia na 

Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie 

Przewodniczący 
Wydziałowej Komisji 
do spraw Jakości 
Kształcenia 

do 15 grudnia 

 

2. Przygotowanie i przekazanie Dziekanowi WNoŻiB i Radzie 
Wydziału Raportu WKdsJK z doskonalenia jakości kształcenia na 
WNoŻiB za ubiegły rok akademicki (Zał. I.9.-03.) na podstawie: 

a) Raportów Rad Programowych z oceny efektów i jakości 
kształcenia (Zał. I.11.-02) 

b) raportu z kontroli prac dyplomowych systemem 
antyplagiatowym przygotowanego przez pracownika 
Dziekanatu 

c) informacji o hospitacjach, kursach i szkoleniach pracowników 
oraz kontaktach ze środowiskiem społeczno-gospodarczym 
uzyskanych od kierowników Katedr  

d) liczby studentów na poszczególnych latach kierunku,  

e) liczby studentów na poszczególnych latach kierunku 
skreślonych z powodu rezygnacji ze studiów i braku zaliczenia  

f) średniej oceny ze studiów i oceny koocowej na dyplomie 
absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Io i IIo 
na kierunku, 

g) listy absolwentów, którym przyznano dyplomy wyróżniającego 
się studenta. 

Przewodniczący 
Wydziałowej Komisji 
do spraw Jakości 
Kształcenia 

 

do 30 grudnia 
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Wykaz instrukcji i załączników do instrukcji 

 

I.1. Instrukcja weryfikacji efektów kształcenia na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii  

Zał. I.1.-01 Karta nauczyciela akademickiego  

Zał. I.1.-02 Rozszerzony opis modułu kształcenia  

Zał. I.1.-03 Skrócony opis modułu kształcenia  

Zał. I.1.-04 Opinia osoby odpowiedzialnej za moduł kształcenia o realizacji efektów dla modułu  

 

I.2. Instrukcja współpracy wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tworzeniu oraz doskonaleniu 

efektów kształcenia na kierunku studiów  

Zał. I.2.-01 Sprawozdanie z konsultacji z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego  

 

I.3. Instrukcja gromadzenia i udostępniania informacji o jakości kształcenia na wydziale 

  

I.4. Instrukcja przeprowadzania hospitacji  

Zał. I.4.-01 Arkusz hospitacyjny oceny pracy nauczyciela akademickiego  

 

I.5. Instrukcja zapewnienia jakości kadry dydaktycznej  

 

I.6. Instrukcja przeprowadzania ankietyzacji  

 

I.7. Instrukcja postępowania w zakresie okresowej weryfikacji instrukcji dotyczących doskonalenia jakości 

procesu dydaktycznego  

 

I.8. Instrukcja przeprowadzania praktyk programowych dla studentów Wydziału Nauk o Żywności i 

Biotechnologii 

 

I.9. Instrukcja obiegu dokumentacji i działao w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Nauk o 

Żywności i Biotechnologii 
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Zał. I.9.-01 Protokół merytorycznej zgodności modułów z efektami kształcenia 

Zał. I.9.-02 Matryca pokrycia efektów kształcenia  

Zał. I.9.-03 Raport WKdsJK z doskonalenia jakości kształcenia na  WNoŻiB za ubiegły rok akademicki 

Zał. I.9.-04 Raport semestralny z działalności dydaktycznej, naukowej, organizacyjnej oraz uzyskanych efektów 
kształcenia przez Doktoranta 

Zał. I.9.-05 Raport zbiorczy z realizacji efektów kształcenia na studiach doktoranckich 

 

 

I.10. Instrukcja pisania prac dyplomowych na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii 

Zał. I.10.-01 Wzór pracy licencjackiej 

Zał. I.10.-02 Wzór pracy inżynierskiej 

Zał. I.10.-03 Wzór pracy magisterskiej 

 

I.11.Instrukcja dotycząca kompetencji, zakresu działania i odpowiedzialności Rad Programowych 

Zał. I.11.-01 Analiza modułów pod względem liczby godzin i punktów  

Zał. I.11.-02 Raport Rady Programowej z oceny efektów i  jakości kształcenia na kierunku 

Instrukcja I.10. Instrukcja pisania prac dyplomowych 

 

Wymagania formalne ogólne 

- Student składa pracę dyplomową w formie drukowanej w 3 egzemplarzach oraz na nośniku CD (lub 

inny nośnik wskazany przez dziekanat, podpisany), w tym: 

 1 szt. do dziekanatu: praca dwustronnie drukowana, klejona, w miękkich przezroczystych 

okładkach 

 1 szt. dla promotora – wg uzgodnienia  

 1 szt. dla recenzenta - wg uzgodnienia 

 Praca na nośniku CD (lub inny wskazany przez dziekanat) składana w dziekanacie łącznie z 

wersją drukowaną. Tekst pracy na nośniku powinien być zapisany w formacie Word oraz pdf. 

W przypadku prac magisterskich na nośniku powinna być zamieszczona także prezentacja 

pracy w Power Point. 

- Strona tytułowa pracy powinna być wykonana wg wzoru (załącznika) obowiązującego dla danego 

kierunku i stopnia  

- w pracy należy zamieścić, za stroną tytułową, podpisane (przez studenta i promotora) oświadczenia 

wg wzoru (załącznika)  
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Zalecenia edytorskie ogólne 

Zalecenia zostały opracowane w celu pomocy dyplomantowi w tworzeniu pracy dyplomowej i 

stanowią wzorzec edytorskiej strony pracy dyplomowej. Dopuszcza się wprowadzenie drobnych 

zmiany w poniższych wytycznych. Zmiany te nie mogą jednak w sposób rażący odbiegać od podanych 

zaleceń i powinny być uzgodnione z promotorem pracy.  

 format pracy A4, marginesy strony: górny i dolny 2,5, prawy 1,5 cm, lewy 3,5 cm (w tym 

zawiera się margines na oprawę pracy) 

 praca powinna być przygotowana w formacie word - czcionka 12 pkt, interlinia 1,5; tekst 

wyjustowany 

 strony pracy ponumerowane, numeracja ciągła (strona tytułowa i oświadczenia bez numeracji) 

– numer na dole strony na środku lub po prawej stronie 

 w pracy-należy posługiwać się systemem SI (odstępstwa od stosowania systemu SI powinny 

być uzgadniane z promotorem i podyktowane względami merytorycznymi) 

 styl tytułów rozdziałów i podrozdziałów, nagłówków tabel i podpisów pod rysunkami powinny 

być jednakowe dla całej pracy – zaleca się korzystanie z wbudowanych stylów ułatwia to 

tworzenie automatycznych spisów treści 

 zaleca się korzystanie z automatycznych spisów treści, wykresów, rysunków, tabel 

 

Zasady przygotowania przypisów i opisu bibliograficznego cytowanej literatury (bibliografia 

załącznikowa) 

 

1. Przypisy w tekście powinny być w stylu Harwardzkim, często używanym w pracach z zakresu nauk 

ścisłych, przyrodniczych i społecznych.  

a) nazwiska autora(-ów) i roku wydania przywoływanej pozycji literatury należy podawać w tekście 

głównym w nawiasie kwadratowym  

 

Przykłady: 

 gdy jeden autor [Latoch, 2016] 

 jeśli jest dwu autorów [Latoch i Stasiak, 2015]  

 jeśli jest trzech lub więcej autorów [Latoch i in., 2016] 

 odsyłając do kilku prac tego samego autora wydanych w jednym roku, dla ich odróżnienia po 

roku publikacji dodaje się małą literę „a”, „b” itd., np. 2016a, 2016b. 

 jeśli wielu różnych autorów wskazuje na te same treści, a my chcemy je zacytować to 

wymieniamy autorów w kolejności od pozycji „najmłodszej” do „najstarszej” lub alfabetycznej 

(konsekwentnie w całej pracy) 

[Latoch, 2016; Stadnik i Kęska, 2015, Stasiak i in. 2014; Kononiuk, 2010] 

[Kononiuk, 2010; Latoch, 2016; Stadnik i Kęska, 2015, Stasiak i in. 2014] 

 strony internetowe należy cytować jako WEB1, WEB2, itd. 

 

 

2. Opis bibliograficzny cytowanej literatury (bibliografia załącznikowa) - uwagi ogólne 

 

a) elementy opisu należy przejmować z karty tytułowej w języku i pisowni oryginału 



9 
 

b) w przypadku występowania więcej niż jednego tytułu lub wersji językowych tytułu, należy podać 

tytuł wyróżniony graficznie. W przypadku braku wyróżnień, należy podać tytuł wymieniony jako 

pierwszy 

c) w przypadku, gdy istnieją kolejne wydania danej książki, należy cytować najnowsze wydanie, 

zawierające informacje, które są cytowane w tekście pracy 

d) zaleca się umieszczanie pełnego tytułu czasopisma zamiast jego skrótu 

e) znaki interpunkcyjne ; : . , - / ( ) należy stosować konsekwentnie w całej bibliografii załącznikowej.  

Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym 

(kropka lub przecinkiem)  

f) w spisie literatury należy: 

 podać wyłącznie pozycje, które były cytowane w tekście pracy  

 zestawić je w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów 

 ograniczyć jej liczbę, powołując się na publikacje najnowsze i o większym znaczeniu 

 ograniczyć liczbę pozycji książkowych tylko do tych, które w istotny sposób uzupełniają treść 

pracy  

g) w spisie literatury należy podawać nazwiska wszystkich autorów cytowanej pracy 

 

Przykład: 

Piecak A., Libera J, Latoch A., Skwarek M., Maksymiec M. 2015. Zarządzanie jakością….  

 

h) o kolejności prac tego samego autora decyduje rok wydania, np.:  

Przykłady: 

Latoch A. 2012. Wiedza na temat produktów mięsnych… 

Latoch A., Stasiak D.M. 2015. Effect of curing… 

Latoch A., Stasiak D.M. 2016. Ocena jakości konserw… 

 

i) kilka prac tego samego autora(-ów) z tego samego roku rozróżnia się literami (a, b, c) i układa w 

kolejności alfabetycznej według tytułów, np.:  

 

Przykłady: 

Latoch A., Stasiak D.M. 2016a. Effect of water extract… 

Latoch A., Stasiak D.M. 2016b. Ocena jakości konserw mięsnych… 

Latoch A., Stasiak D.M. 2016c. Potrawy z mięsa wołowego i cielęciny…   

 

 

3. Opis bibliograficzny cytowanej literatury (bibliografia załącznikowa) – wymagania dotyczące 

rodzaju źródeł 

 

a) książka  

nazwisko(-a) inicjały imion. rok wydania. Tytuł. Wydawca, miejsce wydania. 

 

Przykłady: 

Broda B., Mowszowicz J. 2000. Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych i trujących. Wyd. 

Lekarskie PZWL, Warszawa.  



10 
 

Bruneton J. 2013. Toxic plants dangerous to human and animals. Lavoisier, Paris.  

 

b) monografia zbiorowa, w której nie ma rozdziałów przypisanych poszczególnym autorom, ale jest 

osoba odpowiedzialna za redakcję książki  

nazwisko(-a) inicjały imion redaktora(-ów). (red.). rok wydania. Tytuł. Wydawca, miejsce wydania. 

 

Przykład: 

Latoch A., Mazurkiewicz J., Skwarek M., Sobota A., Sujka M., Stadnik J., Stasiak D., Włodarczyk-

Stasiak M., Zarzycki P. (red.). 2015. Innowacyjne procesy technologiczne w kształtowaniu jakości 

żywności. Wyd. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, Lublin. 

 

c) rozdział z książki  

nazwisko(-a) inicjały imion autora rozdziału. rok wydania. Tytuł rozdziału. [W:] nazwisko i inicjały 

imion (red.) Tytuł książki. Wydawca, miejsce wydania, zakres stron rozdziału. 

 

Przykład: 

Latoch A., Malik A., Mleko S., Stasiak D., Tomczyńska-Mleko M. 2015. Rola mięsa w żywieniu 

osób o zwiększonej aktywności fizycznej. [w:] Karwowska M. i Gustaw W. (red.) Trendy w 

żywieniu człowieka. Wyd. Naukowe PTTŻ, Kraków, 157-171. 

 

d) artykuł z czasopisma periodycznego  

nazwisko(-a) inicjały imion. rok wydania. Tytuł artykułu. Pełna nazwa czasopisma, numer 

rocznika/tomu, numer zeszytu, zakres stron. (lub jeśli nie ustalono numer doi (ang. digital object 

identifier - identyfikator dokumentu elektronicznego) 

 

Przykłady: 

Latoch A., Stasiak D.M. 2015. Effect of Mentha piperita on oxidative stability and sensory 

characteristics of cooked pork sausage. Journal of Food Processing and Preservation. 39, 6, 1566-

1573.  

Latoch A., Stasiak D.M. 2016. Ocena jakości konserw mięsnych oferowanych na rynku pod nazwą 

„konserwa tyrolska”. Towaroznawcze Problemy Jakości, 46, 1, 59-67. 

Latoch A., Stasiak D.M. 2016. Effect of water extract of Urtica dioica L. on lipid oxidation and 

color of cooked pork sausage. Journal of Food Processing and Preservation. doi: 

10.1111/jfpp.12818  

 

e) publikacja z wydawnictwa nieperiodycznego, np. materiałów konferencyjnych  

nazwisko(-a) inicjały imion. rok wydania. Tytuł artykułu. [w:] Pełny tytuł materiałów 

konferencyjnych. nazwisko(-a) inicjały imion redaktora(-ów). Tytuł pozycji. Wydawca, miejsce 

wydania, zakres stron rozdziału. 

 

Przykłady: 

Latoch A. 2016. Wpływ inuliny jako zamiennika tłuszczu na skład chemiczny, wartość kaloryczną, 

kwasowość oraz stopień utlenienia lipidów pasztetów z mięsa indyka. [w:] Duda-Chodak A., 

Najgebauer-Lejko D., Drożdż I., Tarko T. (red.) XII Konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI 
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wieku” – Żywność a innowacje- komunikaty, Kraków, 22-23 września 2016 r. Wyd. Oddział 

Małopolski PTTŻ, Kraków, 57. 

 

e) akty prawne  

 

Przykłady: 

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006, Nr 171, 

poz. 1225 z późn. zm.). 

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 

sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie 

znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U z 2015, poz. 29). 

 

e) normy  

 

Przykłady: 

PN-A-82056:1985. Przetwory mięsne - Konserwy - Badania organoleptyczne i fizyczne. 

PN-ISO-1442:2000. Mięso i przetwory mięsne - Oznaczanie zawartości wody (metoda 

odwoławcza). 

 

f) materiały internetowe 

 

Przykłady: 

WEB1 Inspekcja Handlowa, UOKiK. 2011. Raport - produkty żywnościowe oferowane pod własną 

marką sieci handlowych kontrole przeprowadzone przez inspekcję handlową w roku 2011. Departament 

Inspekcji Handlowej UOKiK, Warszawa.  

http://www.uokik.gov.pl/.../raporty_z_kontroli_inspekcji_handlowej.php. (dostęp 04.11.2016) 

WEB2 Wychudzka M. 2016. Naturalne związki bioaktywne w profilaktyce i leczeniu choroby 

Alzheimera, Journal of NutriLife, http://www.NutriLife.pl/index.php?art=232 (dostęp 04.11.2016) 

 

Tabele, wykresy, rysunki, wzory - zalecenia 

 Tabele, wykresy, rysunki, fotografie i inne materiały graficzne powinny być opisane w sposób 

pozwalający na ich zrozumienie i interpretację bez konieczności odwołania do tekstu głównego 

 Nagłówki tabel umieszczane są nad tabelami, tabele powinny być ponumerowane zgodnie z 

kolejnością ich zamieszczenia w pracy. Objaśnienia do tabel zamieszczane pod tabelami. 

 

Tabela 1. Skład frakcyjny błonnika pokarmowego w surowcach [odsyłacz lub opracowanie własne] 

wyszczególnienie TDF 

(% s.m.) 

SDF 

(% s.m.) 

IDF 

(% s.m.) 

mąka pszenna typ 550    

mąka owsiana razowa    
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Objaśnienia: TDF- błonnik pokarmowy całkowity, SDF- błonnik pokarmowy rozpuszczalny, IDF- 

błonnik pokarmowy nierozpuszczalny, s.m. – sucha masa 

 

Lactococcus lactis ssp. cremoris AC1
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Ryc. 1.  Krzywa wzrostu szczepu  Lactococcus lactis ssp. cremoris  AC1 na podłożu M 17. 

 

 Podpisy umieszczamy pod rycinami (rysunkami, wykresami, fotografiami itp.) Wszystkie 

materiały graficzne powinny być ponumerowane zgodnie z kolejnością ich zamieszczenie w 

pracy. Ryciny powinny być numerowane łącznie. 

 

 

 Wzory powinny być ponumerowane zgodnie z kolejnością ich zamieszczenie w pracy, numery 

umieszczamy po prawej stronie, zaleca się korzystanie z edytora równań 

 

   (1) 

 

 

Prawa autorskie 

 

Wykorzystując podczas pisania pracy dyplomowej treści, rysunki, zdjęcia, tabele zamieszczone w 

publikacje naukowych innych autorów należy przestrzegać Ustawy o ochronie praw autorskich. 

 

 

Kryteria uwzględniane przy merytorycznej oceny pracy dyplomowej wykorzystanie poniższych 

kryterium uzależnione od rodzaju pracy 

 

-zgodnośd tytułu pracy dyplomowej ze sformułowanym celem i zakresem pracy,  
-odpowiedni dla danego celu i zakresu pracy dobór metod badawczych, sposobu rozwiązania 
problemu 
-poprawny opis wykorzystanych metod badawczych  
-właściwe proporcje pomiędzy poszczególnymi rozdziałami pracy, odpowiednie wprowadzenie w 
tematykę pracy, dobór literatury, czytelnośd i jasnośd w zakresie przeglądu literatury,  
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-wykorzystanie i poprawna interpretacja analizy statystycznej wyników badao własnych (dotyczy prac 
badawczych, ankietowych), 
-ocena dyskusji wyników pod kątem umiejętności interpretacji wyników własnych w kontekście 
dostępnego piśmiennictwa zarówno krajowego i zagranicznego, umiejętnośd jasnego i precyzyjnego 
wyrażania swoich spostrzeżeo 
-adekwatnośd sformułowanych wniosków z celem i zakresem pracy,  
-ocena sposobu rozwiązania problemu, 
-poprawne wykorzystanie słownictwa charakterystycznego dla danej tematyki, 
-wykorzystanie  aktualnej literatury w szczególności anglojęzycznej 
-poprawnośd językowa 
-poprawna edycja pracy  
 
 
Wzory prac dyplomowych 
Wzór pracy licencjackiej Zał. I.10-01 
Wzór pracy inżynierskiej Zał. I.10.-02 
Wzór pracy magisterskiej Zał. I.10-03 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


