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Jak zaplanować, napisać i obronić prace 

licencjacką.  
 

Wprowadzenie poziomu licencjatów do procesu kształcenia wyższego w 

procesie bolońskim miało swoje uzasadnienie nie tylko w potrzebie 

systematycznej oceny wiedzy i umiejętności studentów, ale również w 

konieczności umożliwienia studentom rozwijania umiejętności, które 

przekładać się będą na kompetencje mające znaczenie na rynku pracy.  

Stopień licencjatu zakłada, iż student posiada wyczerpującą, 

specjalistyczną, faktograficzną i teoretyczną wiedzę w danej 

dziedzinie nauki. Ponadto student ma również świadomość granic 

swojej wiedzy. W trakcie studiów licencjackich student rozwinąć ma 

wyczerpujący zakres umiejętności kognitywnych i praktycznych 

potrzebnych do opracowania kreatywnych rozwiązań 

abstrakcyjnych problemów, a także być w stanie analizować i 

rozwijać prace własna oraz innych osób. Potwierdzeniem tej wiedzy i 

umiejętności jest samodzielna praca licencjacka.  

Pisanie pracy licencjackiej powinno stanowić dla studenta intelektualne 

wyzwanie, pozwalając mu rozwinąć swoje możliwości 

 

Wybór tematu pracy: 

- Możliwość poszerzenia tematu w ramach pracy magisterskiej 

- Przydatność w przyszłej pracy zawodowej 

- Zainteresowania własne - czego chciałbyś się dowiedzieć, nauczyć? 

Co Cię ciekawi? Czy zauważyłeś jakieś ciekawe zjawiska w życiu 

codziennym na które może mieć wpływ prawo wspólnotowe?  

- Dostępność materiałów i dostosowanie zakresu zainteresowań do ram 

pracy licencjackiej 

 

Prowadzenie badań i pisanie pracy licencjackiej ma stanowić 

intelektualne wyzwanie a nie karę. Dlatego do napisania dobrej pracy, 

która nie będzie miała jedynie charakteru odtwórczego temat musi was 

rzeczywiście interesować.  
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Plan działania i struktura pracy: 

 

1. Zaznacz w kalendarzu terminy egzaminów, początek sesji, terminy 

oddawania prac zaliczeniowych i prezentacji. Zarezerwuj sobie 

dostateczna ilość czasu na studia właściwe.  

 

2. Zaznacz w kalendarzu termin oddania planu pracy i bibliografii oraz 

wymaganych stron tekstu w pierwszym semestrze.  

 

3. W okresie przed oddaniem planu pracy i samego tekstu podziel swój 

czas na przeprowadzenie badań i opracowanie zebranych materiałów.  

 

4. Przygotuj plan samych badań: 

 

a. Spis bibliotek z godzinami ich otwarcia i warunkami korzystania 

(możliwość wypożyczania, ksero, zasoby) a także adresy  internetowe (w 

celu sprawdzenia, czy biblioteka udostępnia przeszukiwanie swoich 

katalogów przez Internet) 

 

Niektóre adresy: 

- Biblioteka Narodowa http://www.bn.org.pl/ – koniecznie sprawdź katalog 

online biblioteki, który pozwala na dokładne przeszukanie m.in. polskiej 

bibliografii prawniczej http://alpha.bn.org.pl/screens/mainmenu_pol.html  

- Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego http://www.buw.uw.edu.pl/  

- Biblioteka Kolegium Europejskiego w Natolinie  

http://www.natolin.edu.pl/publikacje.html  

- Biblioteka CE www.ce.uw.edu.pl  

- Biblioteki ministerialne 

- Biblioteka depozytowa UKIE  

http://www.bdwe.ukie.gov.pl/www/bdwe.nsf/main?open  

- Biblioteka Sejmowa http://bib.sejm.gov.pl/  

- Biblioteka SGH  

http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/biblioteka/informacje_ogolne/  
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- Katalog Centralny Polskich Bibliotek Naukowych i Akademickich 

NUKAT 

http://www.nukat.edu.pl/katalog/  

- Katalog Biblioteczny Instytutu Europejskiego w Łodzi 

http://www.ie.lodz.pl/biblio/katalog.html  

- Federacja Bibliotek Cyfrowych http://fbc.pionier.net.pl/owoc/  

- Lista adresów internetowych bibliotek: 

http://www.ebib.info/biblioteki/lista.php?qtype=typ&letter=12&lang=pl  

 

- Google Scholar - http://scholar.google.pl/  

- WorldCat – baza danych 10.000 bibliotek http://www.worldcat.org/  

 

b. Spis słów kluczy, wg których prowadzić będziesz poszukiwania – 

wymagać to będzie zidentyfikowania podstawowych pojęć, na których 

będziesz się w pracy skupiać 

c. Spis periodyków, z których będziesz chciał skorzystać – większość 

katalogów bibliotecznych nie zapewnia dostępu do spisu treści, ale w 

przypadku niektórych wydawnictw sam wydawca na stronie internetowej 

udostępnia spis treści a bardzo często również abstrakty artykułów (vide 

Państwo i Prawo, Europejski Przegląd Sadowy)  

d. Listę stron internetowych, elektronicznych newsletterow (zwłaszcza 

na stronach Komisji Europejskiej) Pamiętaj, ze na stronie ETS 

http://curia.europa.eu/pl/content/juris/index_note.htm znajdziesz listę 

komentarzy doktryny do wyroków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu 

Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, jak również Sądu do spraw 

Służby Publicznej Unii Europejskiej – od jego utworzenia. To narzędzie 

ułatwi ci identyfikacje artykułów w zagranicznych periodykach, które 

mogą przydać Ci się w pracy. (UWAGA! Lista ta obejmuje również 

komentarze polskiej doktryny!) 

e. Zanim w szale twórczym (a właściwie odtwórczym) zaczniesz 

kserować każdy podręcznik i artykuł, który wpadnie Ci w ręce spróbuj 

samodzielnie określić temat swojej pracy, a przynajmniej sporządzić listę 

zagadnień, które cię interesują. Następnie WYCIAGNIJ TRAKTAT I 
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PRZECZYTAJ DOKŁADNIE ROZDZIAŁ, TYTUŁ LUB 

ARTYKUŁ, KTÓRY DOTYCZY TWOJEJ PRACY !!!! 

 

5. Plan i struktura pracy 

 

Wybierając temat pracy pamiętaj, ze musisz być w stanie opracować go 

na 50 do 100 stronach. Być może w tej chwili brzmi to przytłaczająco, ale 

w trakcie badań i pisania zorientujesz się, ze 60 stron nie wystarczy, żeby 

omówić w szczegółach wszystkie aspekty tematu, na które się natknąłeś 

w trakcie badań. Tak wiec decyzja o tym co pozostanie POZA zakresem 

twoich badań jest bardzo ważna. Pomoże ci w tym ułożenie planu pracy. 

Rozpisz go w punktach i podpunktach. Zastanów się, ile stron poświecisz 

na wstęp do pracy, ile miejsca potrzebne będzie na wprowadzenie, ile 

rozdziałów zajmie omówienie poszczególnych aspektów, tak by każdy 

rozdział wnosił coś nowego i nie powtarzał tych samych argumentów, w 

jaki sposób połączysz poszczególne rozdziały, ile miejsca przeznaczysz 

na konkluzje. Jeżeli widzisz, ze jeden z rozdziałów rozrasta się do 

niebezpiecznych rozmiarów zastanowi się czy nie podzielić go na dwa 

osobne. Rozdziały dziel na podrozdziały i dodawaj do nich śródtytuły – 

pomoże ci to usystematyzować wiedze i zorientować się, które części 

wymagać będą dodatkowych badań i uzupełnień.  

 

Wartość dobrego pisania 

 

Praca powinna mieć strukturę podobna do artykułu, a nie strukturę 

dowcipu czy powieści… Co to oznacza? Każdy artykuł w gazecie 

zaczyna się od podana najważniejszej informacji, a potem dopiero 

podawane jest tło wydarzeń i informacje wyjaśniające. Czytając artykuł 

chcemy otrzymać coraz więcej informacji.  Dobry dowcip lub powieść to 

powolne budowanie historii, dokładanie szczegółów. I szybka puenta lub 

wyjaśnienie kto zabił. W pracy licencjackiej punktem wyjścia MUSI być 

puenta czyli rozpoczynanie od wskazania problemu, który się opisuje. 

Zacznijcie wiec od tego CO chcecie powiedzieć, a potem dopiero 

wyjaśnijcie dlaczego. Inaczej wasi czytelnicy nie dotrwają do strony 76, 
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żeby dowiedzieć się jaka była puenta. (to się też tyczy przedstawienia 

tezy i/ lub głównego problemu pracy we wstępie) 

 

Podobna zasada ma zastosowanie w przypadku przygotowania 

prezentacji. Dobra praca i dobra prezentacja to nie dziennik czy zapis 

chronologiczny waszych badań. Większości osób nie będzie interesować 

JAK udało się wam uzyskać odpowiedz, tylko JAKIE BYŁO PYTANIE 

i JAKA jest na nie odpowiedz.  

 

Przegląd i wybór literatury 

 

Szukając materiałów i opracowując je przygotowuj fiszki, notatki – 

najlepiej od razu w wersji elektronicznej. Notatki mają być szkicem i 

przedstawiać powinny główne założenia omawianego artykułu, rozdziału 

książki – ułatwi Ci to zapamiętywanie informacji i ich przetwarzanie. 

Tym niemniej nie zapominaj, że przy kilku, kilkunastu czy 

kilkudziesięciu stronach tekstu musisz zaznaczyć, na której stronie 

znaleziono jakąś konkretna informacje, która będziesz wykorzystywać 

później w pracy. Przegląd literatury to rzecz zdecydowanie konieczna na 

etapie poszukiwania tematu pracy i prowadzenia badań, ale 

niekoniecznie jako samodzielna część pracy licencjackiej – takie 

opracowanie jako osobna część pracy nie stanowi żadnej wartości 

dodanej, bo nie wnosi nic nowego. Równie dobrze możesz na literaturę 

powoływać się w przypisach szkicując zarys problemu (np. na czym do 

tej pory skupiały się publikowane prace, albo w jakim artykule, książce 

znaleźć można szersze informacje na jakiś temat, którego nie będziesz 

rozwijać, bo stanowi w Twojej pracy jedynie watek poboczny).  

 

Oszczędność w słowach jest co do zasady godna pochwały w pisaniu 

pracy, ale skąpstwo przy  cytowaniu będzie się mścić. Nie musisz 

cytować każdego artykułu, każdej książki jaka pojawiła się na dany 

temat, czy tez przedstawiać szczegółowego ich opisu. Poza tym 

praktycznie co miesiąc lub co trzy miesiące pojawiają się nowe pozycje, 

których nie zdołasz ująć w pracy. Sensowniej będzie skupić się na 2 czy 
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3 aktualnych artykułach i książkach, które rzeczywiście wniosły cos 

nowego do tematu.  

DLATEGO NALE ŻY PAMI ĘTAĆ O OBOWIĄZKU WYCZERPANIA 

LITERATURY , KTÓRA DOTYCZY BEZPO ŚREDNIO TEMATU PRACY I JEJ 

PROBLEMÓW , A NIE DANEGO OBSZARU BADAWCZEGO ☺☺☺☺ 

 

 

Co warto wiedzieć o poszczególnych częściach pracy? 

 

Abstrakt  

max. 400 słów. Celem abstraktu jest przekazanie głównych założeń 

pracy. nie odwołujcie się w nim do literatury. Przedstawcie to o czym 

napisaliście prace, a nie o czym praca miała być.  

 

Wstęp 

Pierwsze zdanie jest najtrudniejsze. Dlatego możecie je napisać na 

końcu.  Sam wstęp powinien zaczynać się przedstawieniem tematu –   

dlaczego jest on istotny, interesujący, czym sobie zasłużył na napisanie 

pracy (np. brak do tej pory analizy problemu z tego pkt widzenia... ), i w 

końcu jaki będzie zakres pracy licencjackiej (tutaj równie ważne jest 

napisanie o czym NIE BĘDZIECIESZ PISAC). Wstęp musi wyjaśnić co 

wasza praca wnosi do tematu i dlaczego ją piszecie, a także jak ją 

piszecie.   

 

Ogranicz wstęp do kilku stron. Przedstaw w nim główne założenia i 

strukturę pracy oraz metodologię. Powinieneś na tym etapie wyraźnie 

zaznaczyć co znajduje się w poszczególnych rozdziałach. Dobry wstęp 

ułatwi czytanie pracy i zapewni przychylność recenzentów.  

 

Nie odwołuj się w szczegółach do doktryny czy teorii. ‘przedstawiciele 

doktryny od dłuższego czasu dyskutują nad konsekwencjami x dla y’ czy 

‘literatura przedstawia wiele interesujących podejść do tematu’ to dobre 

sformułowania, jeżeli na nich poprzestaniesz, podając może w przypisie 

główną literaturę tematu – Twoja praca musi być interesująca sama w 
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sobie, a nie tylko dlatego, że dużo już osób pisało na ten temat.  Tak wiec 

– co nowego wnosi twoje opracowanie? Praca licencjacka z założenia nie 

ma być odkryciem wstrząsającym nauką. Przede wszystkim ma pokazać 

Twoją zdolność zebrania materiałów, analizowania zgromadzonych 

danych i poddania krytyce poglądów, a także umiejętność poparcia 

twoich twierdzeń odpowiednim orzecznictwem sądów europejskich ew. 

krajowych.   

 

Przypisy 

Używaj przypisów do dokumentowania i potwierdzania informacji, 

odsyłania do innych źródeł. Nie używaj przypisów w celu rozwinięcia 

jakichś myśli lub upchnięcia dodatkowych informacji. Jeżeli coś jest 

istotne, to powinno znaleźć się w treści pracy, a nie w przypisie. Jeżeli 

coś nie jest istotne, to nie powinno w ogóle znaleźć się w pracy. Za duża 

ilość tekstu w przypisach świadczy jedynie o tym, ze praca nie jest do 

końca przemyślana i nie ma jasnej struktury. Tekst własny w przypisach 

tak na prawdę przerywa tok wywodu, można więc zamieszczać tam 

uwagi, jeśli jest to rzeczywiście nieuniknione.  

 

Tabelki, wykresy, mapy… 

Każda powinna mieć tytuł – taki, który pozwoli zrozumieć jaki jest cel 

umieszczenia takiego dodatkowego źródła i odcyfrowanie tego, co jest w 

środku. Nie umieszczaj w pracy tabel, wykresów i map, jeżeli nie 

będziesz do nich nawiązywać. Wygenerowanie takich tabelek czy figur 

zabiera dużo czasu, a może nie przynieść żadnych korzyści – 

przynajmniej w pracy licencjackiej z zakresu prawa.  

 

JAK PISAĆ: 

 

‘Na zapałkę’ czyli najkrócej jak si ę da – prosto, precyzyjnie, 

treściwie. 

Najkrócej w tym wypadku oznacza TRESCIWIE I NA TEMAT. Liczy 

się każde słowo. Praca dłuższa niekoniecznie oznaczać będzie prace 

lepsza. Zadawaj sobie cały czas pytanie ‘czy można to powiedzieć 
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krócej’, ‘czy ta informacja jest potrzebna, czy tez jest to tylko niewielu 

znaczący szczegół, który można pominąć?’ Unikaj powtórzeń. Jeżeli cos 

zostało już powiedziane na początku rozdziału nie ma potrzeby podawać 

tej samej informacji raz jeszcze i wracać do niej w następnych 

rozdziałach i akapitach, chyba ze stanowi część rozbudowanego 

argumentu uzupełnianego w poszczególnych częściach. Jeżeli piszesz, ze 

cos jest istotne, wyjaśnij dlaczego - i nie zapomnij tego udokumentować 

- ale pisz najprościej jak się da. Pamiętaj, że nie jest to sprawdzian 

Twojej wiedzy na dany temat w ogóle tylko przedstawienie tematu 

Twojej pracy licencjackiej i jej tez. Przedstawiaj więc istotne argumenty 

a nie wszystkie informacje, które znasz. 

Wszystko co napiszesz czytaj kilka razy – dotyczy to osobno każdego 

zdania, każdego akapitu, każdej podczęści, każdej części, każdego 

rozdziału. Czy w każdym zdaniu udało się wam przekazać jakąś istotna 

informacje, czy po prostu lejecie wodę? (Pamiętasz oczywiście, żeby 

unikać powtórzeń? W KAZDYM akapicie;)))   

 

Drafty – czyli szkice – niech powstają na podstawie ustalonego planu i 

struktury – pisząc, skupiaj się na 1 części, 1 podrozdziale, 1 zagadnieniu, 

które opracowujesz w formie akapitu. Nie pozwól, żeby myślenie o 

całości pracy zablokowało proces pisania. 

 

Czytelnik chce przede wszystkim zrozumieć o czym piszesz i 

niekoniecznie musi być ekspertem w Twoim temacie. Zacznij więc od 

przedstawienia informacji, a dopiero potem skup się na uzasadnianiu 

doboru i porównywaniu znaczeń. Używaj czasu teraźniejszego. Unikaj 

wyrażeń typu ‘zakłada się…’ zwłaszcza, jeżeli nie wyjaśniasz, kto takie 

założenie poczynił. Natomiast sformułowanie ‘tabela nr 5 przedstawia…’ 

albo ‘artykuł 35 stanowi punkt wyjścia...’ jest jak najbardziej poprawne. 

 

Zły styl bardzo często wiąże się z chęcią uniknięcia odpowiedzialności 

za to, co się pisze. To główny powód, dla którego studenci nadużywają 

strony biernej ‘Powinno się zauważyć’ ‘Należy mieć na względzie’. …  
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Pisz jakie wnioski wyciągasz ze stanowiska Trybunału, a nie jakie ‘być 

może można by wyciągnąć...’  

 

Unikaj stwierdzeń ‘w tym miejscu należy zauważyć’, zamiast tego po 

prostu odnotuj fakt lub swój komentarz. Zawsze zadawaj sobie pytanie – 

jaki jest cel tego zdania? Czy chodzi o wprowadzenie jakiegoś tematu?  

Zastanów się, czy to co piszesz jest potrzebne, czy cos oznacza, czy cos 

wnosi do pracy? Jeżeli stanowić ma tylko niewielkie wprowadzenie do 

opisania konkretnych mechanizmów, to najprawdopodobniej możemy się 

bez niego obejść. 

 

Unikaj technicznego żargonu, który będzie niezrozumiały dla większości 

czytelników. Pisz konkretnie, unikaj abstrakcyjnych wynurzeń. Staraj się 

ilustrować swoje twierdzenia przykładami – niekoniecznie musisz je 

włączać do pracy, ale odniesienie do jakiejś sytuacji faktycznej może 

pomoc Ci w sformułowaniu własnej opinii lub konkluzji, i na pewno 

znajdzie swoje odbicie w stylu pisania. 

 

Zachowuj ciągłość czasów przynajmniej w ramach jednego akapitu. 
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FORMATOWANIE  

 

Standard Wydawniczy CE (dot. wydawnictwa „Studia 

Europejskie”):  

 

Tekst główny: Times New Roman, czcionka 12, odstęp 1,5 do 2 linijek, 

numeracja stron w prawym dolnym rogu  

 

Nagłówek i stopka 1.25  

Tabulator 1.25 

Marginesy: 

Górny 2.5 

Dolny 2.5 

Lewy 4.5 

Prawy 2.5 

         

Tekst przypisu: Times New Roman, czcionka 10, odstęp 1,5  

 

Przypisy:  

Przypisy powinny znajdować się wyłącznie na dole strony, numerowane 

numeracją łączną i za pomocą cyfr arabskich. 

Numer przypisu w tekście powinien znajdować się po znaku 

przestankowym, tzn. za kropka, przecinkiem, średnikiem. 

Autorów podajemy tylko inicjałem imienia. 

Proszę zwracać uwagę na odpowiednie wstawianie spacji i przecinków, 

zwłaszcza na nie wstawianie spacji pomiędzy: inicjałem imienia a 

nazwiskiem autora oraz stronami (s.) a ich numerami. 

Na końcu przypisu zawsze powinna być kropka. 

Używaj zwyczajowo przyjętych skrótów i wyrażeń, np.: 

„op.cit.”  – na wskazanie, że dana pozycja była już cytowana, wtedy 

możesz cytować samo nazwisko autora lub wraz z wersją skróconą tytułu 

jeśli jest więcej niż jedna pozycja tego samego autora 
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„ibidem” -  jeśli odnosisz się do pozycji literatury zacytowanej w 

poprzednim przypisie 

„zob.” lub nic – gdy odwołujesz się bezpośrednio do cytowanego źródła/ 

pozycji 

„por.” – gdy odwołujesz się pośrednio lub porównawczo do cytowanego 

źródła/ pozycji 

„szerzej o por.…” 

„tak samo A. Nowak…” 

„ogólnie na ten temat zob. …” 

 

Źródło: praca książkowa 

3 A.Kowalski, Historia integracji europejskiej, PWN, Warszawa 1995, 

s.23-45, 54. 

121 Europejskie ABC, Wyd. Elipsa, Warszawa 1990. 

26 W stronę Europy, red. W.Warecki, K.Bilak, Proszyński i S-ka, Gliwice 

1991, rozdz.V. 

(Redaktora podajemy po tytule.) 

3 J.Smith, G.Gardner, European Integration, Kluger, Berlin-London 1994, 

s.321-67. 

 

Źródło: czasopismo 

26 B.Nowak, Europejska unia walutowa, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 

4/1992, s.54-56. 

3 H.Kissinger, The U.S. European Policy, „Foreign Affairs”, no. 2/1996, 

s.123-134. 

(Zamiast numeru {no.} może wystąpić np. Spring lub vol. 2.) 

4 B.Kowalski, Co dalej z Unią?, „Rzeczpospolita”, 08.12.1998 

 

Źródło: praca zbiorowa 

3 B.Nowak, Europejska unia walutowa w: Współczesne stosunki 

międzynarodowe, red. 

G.Domagalski, Oficyna NOWA, Kraków 1994, s.90-104, 145 passim. 

(Przed „w:” nie stawiamy przecinka.) 
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W przypadku powtarzania się przypisu: 

3 A.Kowalski, Historia integracji europejskiej, PWN, Warszawa 1995, 

s.23-45, 54. 

Jeżeli przypis następuje bezpośrednio jeden po drugim, to piszemy: 

4 Ibidem, s.56. 

Jeżeli przypis następuje dalej w tekście, to piszemy: 

23 A.Kowalski, op.cit., s.27. lub 23 Por. A.Kowalski, op.cit. 

Jeżeli cytowane jest więcej dzieł tego samego autora, to precyzujemy, o 

które chodzi: 

43 A.Kowalski, Historia integracji ...., op.cit., s.29-41. 

 

Bibliografia: 

Spis literatury może być sporządzony w tzw. jednym ciągu, czyli bez 

podziału na książki i artykuły, lub według uznania autora z podziałem na 

pozycje książkowe/monografie i artykuły – w każdym wypadku 

kolejność wg indeksu nazwisk, czyli: Biernat S. (zamiast S. Biernat). 

 

Powoływanie aktów prawa pochodnego: 

Wykaz aktów prawa pochodnego jest ZAWSZE konieczny. Dla 

zachowania porządku powinien zostać opracowany z podziałem na 

poszczególne rodzaje aktów (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, itp.). 

W przypadku decyzji Komisji po numerze należy podawać nazwę 

strony/stron. Wykaz powinien rozpoczynać się od numeru aktu 

prawnego: 2790/99, po którym należy umieścić część wskazują na 

organy, które dany akt wydały, datę, tytuł i miejsce publikacji: 

 

Rozporządzenie 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 

września 2006 r. w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów 

wodami śródlądowymi i uchylające dyrektywę Rady 80/1119/EWG.  

 

Tytuły aktów prawa pochodnego należy podawać w polskiej wersji 

językowej, Miejsce publikacji tych aktów powinno obejmować polskie 

wydanie Dz. Urz. UE: np. Dz.Urz. z 2006 r. L 264/5. Do Dz. Urz. 

UE/WE w innych językach można odwołać się, gdy brak polskiego 
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tłumaczenia. Jeżeli tytuł aktu prawa pochodnego nie został 

przetłumaczony na język polski należy dokonać tłumaczenia autorskiego 

i zaznaczyć to w wykazie – „tłum. aut.”) 

Dziennik Urzędowy należy podawać jako "Dz. Urz.", gdy chodzi o akty 

prawa wspólnotowego wydane po 1 maja 2004 r. oraz jako OJ w 

przypadku starszych.  

 

Commission Notice on the definition of the relevant market for the 

purposes of Community competition law, OJ C 372 

 

W wykazie przepisów wskazuje się „oryginalny numer” Dz. Urz. + 

polską wersję językową określają mianem PWS (polskie wydanie 

specjalne). Przy podawaniu miejsca publikacji rezygnujemy z używania 

określeń s., str. lub poz. Ograniczając się do „/” po numerze Dz. Urz. 

W treści pracy akty prawa pochodnego po pierwszym podaniu pełnej 

nazwy należy powoływać w skróconej formie, np. rozp. 2790/99, dyr. 

2004/48, wytyczne 1999, nota 2000a. 

 

Orzecznictwo: 

Do pracy dołączyć należy kompletny wykaz wykorzystanych orzeczeń 

sądów. Wykaz orzeczeń rozpoczynać powinien się od sygnatury sprawy, 

następnie „wyrok z .....” i nazwa stron postępowania rozdzielona słowem 

„przeciwko”.  

 

C-13/05 wyrok z 11 lipca 2006 r. Sonia Chacón Navas przeciwko Eurest 

Colectividades S.A.  

 

Zbiór Orzecznictwa ETS/SPI należy podawać jako Rec. (wyroki 

nietłumaczone na język polski, wydane przed 1 maja 2004 r.) oraz 

Zb.Orz. (wyroki tłumaczone na język polski, wydane po 1 maja 2004 r.).  

 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1969r. w sprawie 5/69 

Franz Volk przeciwko Establissements J. Vervaecke, Rec. 1969, 295 
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W przypadku wyroków niepublikowanych jeszcze w zbiorze należy 

stosować odwołanie www.curia.europa.eu 

 

W treści pracy wyroki ETS/SPI/ETPC mogą być powoływane w postaci 

skróconej, np. C-224/98 D´Hoop, pkt 20, choć pierwsze zacytowanie 

danej sprawy powinno obejmować pełną nazwę.  

 

Wykaz skrótów 

Autor powinien przygotować alfabetyczny wykaz skrótów użytych w 

pracy – dotyczy to zarówno literatury jaki i skrótów nazw własnych 

Np. 

AJIL  - American Journal of International Law 

Dz.Urz. WE – Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich 

JCMS – Journal of Common Market Studies 

PiP – Państwo i Prawo 

RzP – Rzecznik Patentowy 

UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta 

 

Oznaczenia sądów, organów administracji i instytucji 

Oznaczenie sądów i organów państwa członkowskiego a także 

nazewnictwa organów administracji publicznej i innych organów państwa 

członkowskiego: w tekście podajemy oryginalną nazwę sądu, bez 

tłumaczenia na język polski, aby uniknąć błędów i nieporozumień 

wynikających z krajowych odrębności w zakresie struktury wymiaru 

sprawiedliwości. 

W przypadku organów i instytucji Wspólnoty – w języku polskim, np. 

Komisja, Rada, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości 

Wspólnot Europejskich; wiążące są nazwy organów wspólnotowych 

używane w Traktacie. Wskazane jest używanie skrótów, np. PE 

(Parlament Europejski), KE (Komisja Europejska). Odnośnie do 

Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w polskiej literaturze 

prawniczej przyjął się skrót ETS. Raczej należy unikać skróconej wersji 

tej nazwy: „Trybunał Sprawiedliwości”, TSWE lub Trybunał. Wyraz 
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„Trybunał” może znaleźć zastosowanie, gdy zaistnieje potrzeba odmiany 

skrótu „ETS” przez przypadki. 
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WYMOGI FORMALNE:  

Studenci kończący studia I lub II stopnia (licencjackie lub magisterskie) 

zobowiązani są (obowiązkowo) do złożenia w sekretariacie studiów 

formularza zgłoszenia tematu pracy dyplomowej zatwierdzonego przez 

promotora w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego 2009 roku. 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w 

dziekanacie studiów indeksu i karty egzaminacyjnej z kompletem wpisów 

co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem obrony pracy. 

Indeks i karta egzaminacyjna powinny zawierać wpisy z seminarium 

dyplomowego (semestr zimowy i letni) oraz z egzaminu z języka obcego 

przynajmniej na poziomie B2. 

 

W bieżącym roku akademickim obrony prac licencjackich odbędą się w 

dniach:  

 

� Ostatni tydzień czerwca - pierwszy tydzień lipca 2009 

� Trzeci tydzień września 2009 

 

Prace licencjackie powinny spełniać następujące wymogi: 

w sekretariacie studiów, co najmniej na 7 dni przed planowanym 

terminem obrony, należy złożyć: 

� 3 jednakowe egzemplarze pracy dyplomowej, podpisane własnoręcznie 

przez studenta i kierującego pracą, przeznaczone dla kierującego pracą, 

recenzenta i do akt studenta – 2 egzemplarze muszą być drukowane 

dwustronnie 

� plik z elektroniczną wersją pracy w formacie PDF, z którego wykonano 

wydruk (w postaci jednego pliku)  

na nośniku CD lub DVD powinien być podpisany w następujący sposób: 

4003-LIC-EU-PESEL.pdf 

� dowód opłaty za dyplom w wysokości 60,00 PLN (w przypadku dyplomu 

w j. angielskim opłata wynosi   

dodatkowo 40,00 PLN) - opłata wnoszona na konto CE UW – 84 1160 

2202 0000 0000 6085 0399 
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� 4 zdjęcia w formacie 4,5 x 6,5 cm (w przypadku dyplomu w j. angielskim 

– dodatkowo jeszcze 1 zdjęcie) 

� zaświadczenia z BUW o stanie konta 

� indeks z kompletem wpisów 

 

Strona tytułowa pracy, strona z oświadczeniami studenta i kierującego 

pracą oraz strona zawierająca streszczenie, słowa kluczowe i określenie 

dziedziny pracy (14600 – stosunki międzynarodowe, europeistyka, studia 

regionalne) oraz tytuł w j. angielskim muszą być wykonane wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 16 z 18 maja 

2006 r. i zgodnie z następującymi wytycznymi: 

a) druga strona pracy zawiera oświadczenie kierującego pracą o 

dopuszczeniu pracy do dalszego postępowania, oświadczenie studenta o 

samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji drukowanej 

pracy z jej wersją elektroniczną 

b) streszczenie nie powinno zawierać więcej niż 800 znaków (około 16 

wierszy). W przypadku pracy pisanej  

w języku obcym, streszczenie powinno być zredagowane w języku 

polskim i powinno zawierać polską wersję tytułu 

c) słowa kluczowe (maksymalnie 10), tworzone przede wszystkim na 

podstawie tytułu i streszczenia, powinny być formułowane w 

mianowniku liczby pojedynczej. Należy je zapisać w wierszu, oddzielone 

przecinkami.  

W przypadku pracy pisanej w języku obcym słowa kluczowe powinny 

być zredagowane w języku polskim 

 

Po złożeniu pracy w sekretariacie studiów, student zobowiązany jest do 

wprowadzenia do Archiwum Prac Dyplomowych http://apd.uw.edu.pl 

(logowanie jak w USOSweb) – zgodnie z instrukcją zamieszczoną w 

APD: 

� pliku z pracą w formacie PDF 

� streszczenia (w przypadku pracy pisanej w języku obcym, streszczenie 

powinno być zredagowane w języku polskim i powinno zawierać polską 

wersję tytułu) 
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� słów kluczowych (w przypadku pracy pisanej w języku obcym słowa 

kluczowe powinny być zredagowane  

w języku polskim) 

� tytułu w j. angielskim 

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedur znajdują się na stronach:  

http://www.ce.uw.edu.pl/docs/SE/dyplomy/zasady.pdf 

http://apd.uw.edu.pl 

 

 


