Poz. 25
UCHWAŁA NR 24
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW
GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 18 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów
geologia poszukiwawcza i geologia stosowana z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie procesu dyplomowania na kierunku geologia stosowana
Na podstawie uchwały nr 4 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia
27 lutego 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących procesu dyplomowania na
Uniwersytecie Warszawskim (DURK z 2020 r. poz. 4) i obwieszczenia nr 24 Rektora
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 września 2020 r. o ogłoszeniu tekstu
jednolitego zarządzenia nr 120 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia
5 czerwca 2020 r. w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania
egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym (Monitor UW z 2020 r. poz. 387) Rada
Dydaktyczna dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza, geologia stosowana
i geologia postanawia, co następuje:
§1
W uchwale nr 18 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów geologia
poszukiwawcza i geologia stosowana z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie procesu
dyplomowania na kierunku geologia stosowana wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 3 wzory stron tytułowych dla pracy dyplomowej inżynierskiej
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
2) załącznik nr 4 wzory stron tytułowych dla pracy dyplomowej magisterskiej
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Dydaktycznej: E. Durska

Załącznik nr 1
do uchwały nr 24 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza, geologia stosowana
i geologia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Rady Dydaktycznej dla
kierunków studiów geologia poszukiwawcza i geologia stosowana z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie procesu dyplomowania na kierunku geologia stosowana

WZÓR
Załącznik nr 2 do Zasad dyplomowania na kierunku geologia stosowana

Uniwersytet Warszawski
Wydział Geologii

<Imię Nazwisko>
Nr albumu <numer albumu>

<Tytuł pracy
dyplomowej>
Praca inżynierska
na kierunku studiów: Geologia stosowana

Praca wykonana pod kierunkiem
<tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko>
Katedra <nazwa jednostki zatrudniającej kierującego pracą>

Warszawa, <miesiąc rok>
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WZÓR

(Strona 2 - na odwrocie strony tytułowej)

Oświadczenie kierującego pracą
Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim
kierunkiem.
Znam
wynik
raportu
z badania
antyplagiatowego
przeprowadzonego w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i stwierdzam, że
praca spełnia warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu
zawodowego.

...........................
Data

.............................................................................
Podpis kierującego pracą

Oświadczenie autora pracy
Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności prawnej, oświadczam, że niniejsza
praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera
treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
Oświadczam, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem
procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego.
Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną
wersją elektroniczną.

...........................
Data

............................................................................
Podpis autora
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WZÓR

(Strona 3)
Streszczenie
<Krótkie (maksymalnie 3000 znaków ze spacjami, nie mniej niż 1000 znaków
ze spacjami) streszczenie pracy>

Słowa kluczowe
<Wykaz maksymalnie 10 słów swobodnie wybranych>

Tytuł pracy w języku angielskim
<Tytuł pracy w tłumaczeniu na język angielski>
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UKŁAD PRACY DYPLOMOWEJ – WYTYCZNE

Spis treści (z podanymi numerami stron) – na oddzielnej stronie, nieparzystej
Kolejne rozdziały
Wnioski
Spis literatury
Spis załączników (jeśli praca zawiera załączniki)

FORMATOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ – WYTYCZNE

Marginesy – maksymalnie 2,5 cm
Czcionka – Arial lub Times New Roman
Wielkość czcionki – tytuły i podtytuły maksymalnie 16; tekst maksymalnie 12
Tabulacja – maksymalnie 1,25 cm
Interlinia – maksymalnie 1,5 wiersza
Odstęp między akapitami – maksymalnie 6 pkt.
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