
Standardy formatowania prac magisterskich – EGZEMPLARZE ODDAWANE DO DZIEKANATU. O szczegółowe parametry 
egzemplarzy prac magisterskich przeznaczonych dla promotora i recenzenta naleŜy dowiadywać się na seminarium magisterskim. 
Wyjątek stanowi Wydział Ekonomiczny (informacje w artykule http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=1427) 
 
 
 

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY 

WYDZIAŁ 
BIOLOGII 
I NAUK O 
ZIEMI 

WYDZIAŁ 
CHEMII 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY 
 

WYDZIAŁ FILOZOFII I 
SOCJOLOGII 

WIELKOŚĆ 
CZCIONKI 

10  10 W załączniku  12 

RODZAJ CZCIONKI Times New Roman  Nie określono W załączniku Times New Roman 

DRUK obustronny  obustronny W załączniku Obustronny 

INTERLINIA 1  Nie określono W załączniku 1 

MARGINESY nie określono  Nie określono W załączniku Nie określono 

OPRAWA Miękka - termobindowanie  Miękka - termobindowanie Miękka- termobindowanie Miękka- termobindowanie 

NOŚNIK 
ELEKTRONICZNY 

płyta CD (niemodyfikowalna) 
opisana wg schematu: imię i 
nazwisko autora pracy, tytuł 

pracy, nazwa i kierunek studiów, 
data złoŜenia pracy, nazwa i nr 
wersji edytora (jeŜeli praca jest 
pisana w Microsoft Word to musi 
być nagrana takŜe w formacie 

.rtf) 

brak 
ustalonego 
standardu 

Płyta CD (niemodyfikowalna) 
opisana wg schematu: 

imię i nazwisko autora pracy, tytuł 
pracy, nazwę i kierunek studiów, 

datę złoŜenia pracy, nazwę i numer 
wersji edytora (jeŜeli praca jest 

pisana w Microsoft Word to musi być 
nagrana takŜe w formacie .rtf) 

Płyta CD (niemodyfikowalna) 
opisana wg schematu: 

imię i nazwisko autora pracy, tytuł 
pracy, nazwę i kierunek studiów, 

datę złoŜenia pracy, nazwę i 
numer wersji edytora (jeŜeli praca 
jest pisana w Microsoft Word to 

musi być nagrana takŜe w 
formacie .rtf) 

Płyta CD (niemodyfikowalna) opisana 
wg schematu: 

imię i nazwisko autora pracy, tytuł pracy, 
nazwę i kierunek studiów, datę złoŜenia 
pracy, nazwę i numer wersji edytora 

(jeŜeli praca jest pisana w Microsoft Word 
to musi być nagrana takŜe w formacie 

.rtf) 

POTRZEBNE 
DOKUMENTY 

indeks, karta obiegowa, dwa 
zapisy elektroniczne pracy 
magisterskiej na nośniku, 

oświadczenie Ŝe treść pracy jest 
zgodna z plikiem na CD (do 
pobrania w dziekanacie), 

elektroniczna dokumentacja 
dyplomu artystycznego, karta 

dyplomu artystycznego, 
potwierdzenie opłaty za dyplom, 

4 zdjęcia (wym.4,5 x 6,5) 

 

Potwierdzenie opłaty za dyplom (60  
zł), 4 zdjęcia (wym. 4,5 x 6,5 cm); 
lleitymacja studencka, ksiąŜeczka 

zdrowia, karta obiegowa 
 

Potwierdzenie opłaty za dyplom 
(60  zł), 4 zdjęcia (wym. 4,5 x 6,5 

cm); 
 

Potwierdzenie opłaty za dyplom (60  zł), 4 
zdjęcia (wym. 4,5 x 6,5 cm); 
Na pracy- podpis promotora 

poświadczający przyjęcie pracy, podpis 
prodziekana wyznaczającego recenzenta 

OPŁATY 60 zł za dyplom  60 zł za dyplom 60 zł za dyplom 60 zł za dyplom 
TERMIN ZŁOśENIA 
DOKUMENTÓW Do 20 maja  Minimum 7 dni roboczych przed 

egzaminem 
Minimum 2 tygodnie przed 

egzaminem 
Minimum 7 dni roboczych przed 

egzaminem 

KONTROLA 
ANTYPLAGIATOWA 

  Forma kontroli antyplagiatowej do 
uzgodnienia z promotorem 

Forma kontroli antyplagiatowej do 
uzgodnienia z promotorem 

Forma kontroli antyplagiatowej do 
uzgodnienia z promotorem 

INNE na stronie tytułowej autor 
własnoręcznie składa 

oświadczenie o samodzielnym 
napisaniu pracy, promotor 

składa podpis poświadczający 
przyjęcie pracy 

    

 
 
Redakcja nie odpowiada za treść informacji przekazanych przez dziekanaty poszczególnych wydziałów. 
 
 
 



Standardy formatowania prac magisterskich – EGZEMPLARZE ODDAWANE DO DZIEKANATU. O szczegółowe parametry 
egzemplarzy prac magisterskich przeznaczonych dla promotora i recenzenta naleŜy dowiadywać się na seminarium magisterskim. 
Wyjątek stanowi Wydział Ekonomiczny. 
 

 
WYDZIAŁ 

HUMANISTYCZNY 

WYDZIAŁ MATEMATYKI 
FIZYKI 

I INFORMATYKI 

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I 
PSYCHOLOGII 

WYDZIAŁ 
POLITOLOGII 

WYDZIAŁ PRAWA 
I ADMINISTRACJI 

WIELKOŚĆ CZCIONKI 10 pt Nie określono 12 pt 13 pt 12 lub 13 pt 

RODZAJ CZCIONKI Times New Roman Nie określono Nie określono Times New Roman 
Edytor MS Word, Times New 

Roman 

DRUK Obustronny  Obustronny Obustronny  Obustronny Obustronny 

INTERLINIA 1 Nie określono 1,5 1,5 1,5 

MARGINESY Nie określono Nie określono Nie określono 
Lewy 3,5 cm łącznie z oprawą, 

prawy 2 cm 
2,5 cm lustrzane (3,5 cm na 

oprawę) 

OPRAWA miękka miękka 
Miękka, ale nie moŜe być 

bindowana 
miękka Miękka (termobindowanie) 

NOŚNIK 
ELEKTRONICZNY 

Płyta CD 
(niemodyfikowalna) 
opisana wg schematu: 

imię i nazwisko autora pracy, 
tytuł pracy, nazwę i kierunek 
studiów, datę złoŜenia pracy, 
nazwę i numer wersji edytora 
(jeŜeli praca jest pisana w 
Microsoft Word to musi być 

nagrana takŜe w formacie .rtf) 

Płyta CD 
(niemodyfikowalna) / 
dyskietka opisana wg 

schematu: 
imię i nazwisko autora pracy, 
tytuł pracy, nazwę i kierunek 
studiów, datę złoŜenia pracy, 
nazwę i numer wersji edytora 
(jeŜeli praca jest pisana w 
Microsoft Word to musi być 

nagrana takŜe w formacie .rtf) 

Płyta CD 
(niemodyfikowalna) 
opisana wg schematu: 

imię i nazwisko autora pracy, 
tytuł pracy, nazwę i kierunek 
studiów, datę złoŜenia pracy, 
nazwę i numer wersji edytora 
(jeŜeli praca jest pisana w 
Microsoft Word to musi być 

nagrana takŜe w formacie .rtf) 

Płyta CD 
(niemodyfikowalna) 
opisana wg schematu: 

imię i nazwisko autora pracy, 
tytuł pracy, nazwę i kierunek 
studiów, datę złoŜenia pracy, 
nazwę i numer wersji edytora 
(jeŜeli praca jest pisana w 
Microsoft Word to musi być 

nagrana takŜe w formacie .rtf) 

Płyta CD 
(niemodyfikowalna) 

opisana wg schematu: imię i 
nazwisko promotora, autora, 
tytuł pracy, rok egzaminu 

magisterskiego/dyplomowego. 
Plik zawierający całość pracy 
nosi nazwę: Nazwisko i Imię 
autora–praca mgr/dypl.doc, 
np.: Kowalski Jan - praca 

mgr/dypl.doc. 
 

POTRZEBNE 
DOKUMENTY 

Oświadczenie (do pobrania w 
dziekanacie), indeks (z 

rozliczonymi bibliotekami), 4 
zdjęcia (wym. 4,5 x 6,5 cm), 

Oświadczenie (do pobrania w 
dziekanacie), indeks (z 

rozliczonymi bibliotekami), 4 
zdjęcia (wym. 4,5 x 6,5 cm), 

Potwierdzenie opłaty za 
dyplom (60  zł), 4 zdjęcia 

(wym. 4,5 x 6,5 cm), pisemne 
oświadczenie Ŝe tekst pracy 

jest zgodny z plikiem oddanym 
na CD (do pobrania w 

dziekanacie)   

Potwierdzenie opłaty za 
dyplom (60  zł), 4 zdjęcia 
(wym. 4,5 x 6,5 cm), karta 

obiegowa, indeks, legitymacja 
studencka 

Oświadczenie, Ŝe treść 
wydruku i pliku 

elektronicznego jest toŜsama 
(do pobrania w dziekanacie), 

potwierdzenie opłaty za 
dyplom (60  zł), 4 zdjęcia 

(wym. 4,5 x 6,5 cm) 

OPŁATY opłata za dyplom 60 zł opłata za dyplom 60 zł opłata za dyplom 60 zł opłata za dyplom 60 zł opłata za dyplom 60 zł 

TERMIN ZŁOśENIA 
DOKUMENTÓW 

Minimum 7 dni roboczych 
przed egzaminem 

Minimum tydzień przed 
egzaminem 

Minimum dwa tygodnie przed 
egzaminem 

Minimum dwa tygodnie przed 
egzaminem 

 

KONTROLA 
ANTYPLAGIATOWA 

Forma kontroli antyplagiatowej 
do uzgodnienia z promotorem 

Wydruk podpisany przez 
promotora lub oświadczenie o 
samodzielnym napisaniu pracy 

– do uzgodnienia z 
promotorem 

Wydruk podpisany przez 
promotora 

Forma kontroli antyplagiatowej 
do uzgodnienia z promotorem 

 

INNE  
Oprócz tytułu pracy w języku 

polskim tytuł w języku 
angielskim 

 

Teksty wyjustowany; 
przypisy dolne z numeracją 
ciągłą w obrębie pracy lub 

rozdziału,  
numeracja stron w stopce bez 
numeru na pierwszej stronie 

 

Na stronie tytułowej autor 
własnoręcznie składa 

oświadczenie o samodzielnym 
napisaniu pracy 

 

Redakcja nie odpowiada za treść informacji przekazanych przez dziekanaty poszczególnych wydziałów. 


