
 

  
Standardy pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) w formie projektu 

w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu 
na kierunkach administracja oraz zarządzanie (profil praktyczny) 

od roku akademickiego 2017/2018 
 

  

1. Seminaria dyplomowe są prowadzone przez promotora albo dwuosobowy team 
(promotor + mentor) 

2. Zespół projektowy 

a) Może składać się z 2 do 4 studentów. Wyjątkowo i tylko za zgodą Mentora i 
Dziekana praca dyplomowa w formie projektu może być realizowana przez 
jednego albo pięciu studentów. 

b) W przypadku wyraźnego braku zaangażowania jednego z członków zespołu 
pozostali studenci dyplomanci, promotor, mentor lub sam student mogą złożyć 
wniosek do Dziekana o zredukowanie jego składu. 

c) Zespoły projektowe mogą tworzyć studenci dyplomanci z różnych specjalności. 

3. Zawartość pracy dyplomowej w formie projektu: 

a) temat oraz opisanie problemu (biznesowego albo społecznego), którego dotyczy 
projekt;  

b) analiza rozpatrywanej problematyki związanej z tematyką projektu na podstawie 
literatury; 

c) analiza studiów przypadków związanych z tematyką projektu (2-3 LIC, 4-5 MGR); 

d) glosariusz – słownik niezbędnych pojęć;  

e) dokumenty (narzędzia): 

• uzasadnienie biznesowe (albo społeczne) projektu;  

• karta projektu; 

• deklaracja zakresu projektu, w tym m.in. cele, zakres, zasoby, 
harmonogram (wg kamieni milowych), najważniejsze ryzyka; 

• analiza interesariuszy: 

o macierz interesariuszy – LIC; 

o macierz interesariuszy i diagram cebulowy – MGR; 

• WBS – struktura podziału pracy (SPP) - diagram;  

• karta  aktywności członka zespołu projektu dyplomowego, wykazująca 
jego równomierny wkład w opracowanie projektu; 



 

• arkusz zespołowej analizy ryzyk LIC – 3 rodzaje ryzyka, MGR – 5 rodzajów 
ryzyka; 

• rejestr zmian; 

• dokument wiedzy nabytej; 

• dokument Rekomendacje i zalecenia do wdrożenia albo Wdrażanie i 
działania adaptacyjne (sprawozdanie z działań wdrożeniowych). 

f) Załączniki (w tym bibliografia, spis rysunków, wykresów, schematów, tabel) 

5. Podstawowe zasady edytorskie 

a) strona tytułowa według szablonu opublikowanego w ramach witryny internetowej 
Uczelni (zakładka Dziekanat – Obrony); 

b) czcionka: Times New Roman 12 pkt. albo Arial 11 pkt.; 

c) interlinia 1,5; 

d) od nowej strony: rozdziały, wstęp, zakończenie, bibliografia, spisy; 

e) numeracja od pierwszej strony, ale na stronie tytułowej i rewersie niewidoczna; 

f) druk dwustronny; 

g) zakończenie rozdziału i paragrafów tekstem, a nie formą graficzną; 

h) przypisy na dole strony w numeracji ciągłej; 

i) rysunki, wykresy, schematy, tabele: tytuły z numerami powyżej, źródła poniżej, 
numeracja ciągła, odrębna dla poszczególnych form graficznych; 

j) uwzględnia się związek pomiędzy rysunkiem, wykresem, schematem, tabelą a 
tekstem w postaci przywołania w tekście; 

k) tytuły bez kropki; 

l) w przypisach z Internetu dodaje się w nawiasie datę dostępu, np. [dostęp 
21.01.2018]. 

6. Harmonogram prac:  

a) proseminarium dyplomowe z metodyki pisania pracy dyplomowej  odbywa się w 
semestrze poprzedzającym seminarium dyplomowe: omówienie sposobu 
zastosowania narzędzi projektowych – projekt przykładowy;  

b) po proseminarium – do końca września: 

• deklaracja przez studentów wyboru formy pracy dyplomowej: pisemnej albo 
projektu; 

• ustalenie wstępnie składów zespołów projektowych; 

c) seminarium dyplomowe – trwa 2 semestry 

• Na pierwszym spotkaniu (w pierwszym semestrze seminarium): 



 

➢ omówienie sposobu zastosowania narzędzi projektowych; 

➢ określenie tematu; 

➢ scharakteryzowanie problemu (biznesowego albo społecznego), 
którego dotyczy projekt i jego uzasadnienie; 

➢ karta projektu; 

➢ deklaracja zakresu projektu; 

• Przed drugim spotkaniem (w ramach pracy własnej studentów): 

➢ analiza rozpatrywanej problematyki związanej z tematyką projektu na 
podstawie literatury; 

➢ analiza studiów przypadków związanych z tematyką projektu (2-3 LIC., 
4-5 MGR;  

• Na drugim spotkaniu (w pierwszym semestrze seminarium): 

➢ przedstawienie studiów przypadków związanych z tematyką projektu (2-
3 LIC, 4-5 MGR); 

➢ WBS - struktura podziału pracy (SPP) – diagram i konspekt; 

➢ harmonogram (wg kamieni milowych); 

➢ ZALICZENIE – na podstawie postępu pracy. 

• Pomiędzy spotkaniami dodatkowa komunikacja Hangout, telefoniczna, 
mailowa, Moodle – raport aktywności każdego uczestnika projektu, zbiorczo 
raz w semestrze. 

• Na trzecim spotkaniu (w drugim semestrze seminarium): 

➢ glosariusz – słownik niezbędnych pojęć;  

➢ analiza zasobów; 

➢ analiza interesariuszy: 

a) macierz interesariuszy – LIC; 

b) macierz interesariuszy i diagram cebulowy – MGR; 

• Na czwartym spotkaniu (w drugim semestrze seminarium): 

➢ biznes plan – koszty przedsięwzięcia, kluczowe wskaźniki wydajności; 

➢ plan zarządzania ryzykiem: 

a) LIC – 3 rodzajów ryzyka; 

b) MGR – 5 rodzajów ryzyka; 

➢ rejestr zmian oraz dokument wiedzy nabytej; 

➢ jeżeli projekt nie ma być wdrożony, należy opracować dokument 
Rekomendacje i zalecenia do wdrożenia  i zamknąć projekt,  



 

➢ jeżeli projekt ma być wdrożony, to należy opracować dokument 
Wdrażanie i działania adaptacyjne (sprawozdanie z działań 
wdrożeniowych). Nie jest wymagane zakończenie procesu 
wdrożeniowego przed obroną pracy dyplomowej w formie projektu. 

• Pomiędzy spotkaniami dodatkowa komunikacja Hangout, telefoniczna, 
mailowa, Moodle – raport aktywności każdego uczestnika projektu, zbiorczo 
raz w semestrze 

d) Dołączenie do pracy dyplomowej oświadczenia o jej przygotowaniu zgodnie z 
opisem działań wykazanych w  Karcie aktywności członka zespołu projektu 
dyplomowego (według szablonu opublikowanego w ramach witryny internetowej 
Uczelni – zakładka Dziekanat – Obrony) 

e) Przyjęcie pracy dyplomowej przez mentora, a następnie przez promotora, który  
zalicza seminarium dyplomowe.  

f) Złożenie w dziekanacie wydrukowanej pracy dyplomowej trwale połączonej 
(zgrzanej albo zszytej) i oprawionej w cienką, przeźroczystą okładkę: 1 egzemplarz 
indywidualnie przez każdego członka zespołu oraz w wersji elektronicznej  1 
egzemplarz indywidualnie przez każdego członka zespołu, wszystkie składniki 
pracy dyplomowej zapisane w jednym pliku w dwóch formatach: Word oraz pdf – 
struktura nazwy pliku: nazwisko_imię autora. 

7. Egzamin dyplomowy: 

a) Dostarczenie do Dziekanatu na 5 dni przed egzaminem dyplomowym 
multimedialnej prezentacji  

b) Przebieg egzaminu dyplomowego: 

• Każdy członek zespołu prezentuje część projektu w ramach wspólnego ok. 
10 min. wystąpienia, za co uzyskuje indywidualną ocenę. 

• Każdy student losuje i odpowiada na 1 pytanie, dotyczące problematyki 
związanej z kierunkiem studiów (zgodnie z listą pytań opublikowaną w ramach 
witryny internetowej Uczelni – zakładka Dziekanat – Obrony). 

• Każdy student odpowiada na 1 pytanie od recenzenta z pracy dyplomowej. 

• Każdy student odpowiada na 1 pytanie od promotora lub mentora (z zakresu 
specjalności w kontekście zrealizowanego projektu). 

c) W przypadku gdy praca dyplomowa w formie projektu została złożona, a jeden z 
członków zespołu nie weźmie udziału w egzaminie dyplomowym (wypadek 
losowy, niezaliczenie semestru itp.), student taki może przystąpić do obrony 
indywidualnie w sesji poprawkowej. 

d) Ocena: 

• 50% stanowi średnia wszystkich ocen ze studiów (indywidualna dla każdego 
członka zespołu projektowego); 



 

• 20% ocena z egzaminu dyplomowego (indywidualna dla każdego członka 
zespołu projektowego); 

• 20% średnia ocen recenzenta i promotora (wspólna dla całego zespołu 
projektowego); 

• 10% ocena z prezentacji (indywidualna dla każdego członka zespołu 
projektowego). 

 

dr Ryszard Groszak  
Rektor 


