OGÓLNE ZASADY
PRZYGOTOWYWANIA
PRAC DYPLOMOWYCH
NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU
KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Kwidzyn, kwiecień 2014

Uwagi ogólne
1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora
habilitowanego lub pracownika Uczelni ze stopniem doktora. Z uwagi na profil praktyczny
kształcenia na kierunku pielęgniarstwo istnieje możliwość pisania pracy dyplomowej, gdzie
promotorem jest osoba z tytułem magistra posiadająca prawo wykonywania zawodu
pielęgniarki/pielęgniarza.
2. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej bierze się pod uwagę zainteresowania studenta przy
zastrzeżeniu, że temat pracy powinien być związany ze studiowanym kierunkiem.
3. Temat pracy powinien być zaakceptowany przez promotora po pierwszym semestrze
seminarium i przedstawiony przez promotora Dziekanowi w zbiorczym zestawieniu dla całej
grupy seminaryjnej.
4. W uzasadnionych przypadkach można dokonać zmiany tematu pracy dyplomowej w kolejnym
semestrze, o czym decyduje promotor w porozumieniu z Dziekanem Wydziału.
5. Ukończona i zaakceptowana przez promotora praca dyplomowa jest jednym z warunków
dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego.
6. Student powinien złożyć gotową pracę dyplomową wraz z kartą oceny dokonanej przez
promotora (Załącznik nr 1, 1a dot. kierunku pielęgniarstwo - studia pomostowe w ramach
projektu EFS) w Dziekanacie w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału.
7. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, Dziekan może ustalić indywidualny tryb
egzaminu dyplomowego.
8. Pracę dyplomową składa się w Dziekanacie w dwóch jednolitych egzemplarzach
(1 egzemplarz w twardej oprawie, 1 egzemplarz zbindowany w miękkiej oprawie najlepiej
wydruk dwustronny), dołączając płytę z pracą dyplomową w wersji elektronicznej.
9. Praca dyplomowa spełnia właściwe kryteria merytoryczno-formalne, jeśli uzyska dwie
pozytywne opinie – ocenę promotora oraz recenzję innego pracownika naukowo dydaktycznego
Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Budowa pracy dyplomowej
1. KONSTRUKCJA
•
•

prosta, przejrzysta, zwięzła, zwarta;
zawierająca wyodrębnioną część teoretyczną oraz aplikacyjną.

2. TEMAT
•
związany z kierunkiem studiów,
•
uwzględniający zainteresowania studenta,
•
uwzględniający dostępność do źródeł,
•
aplikacyjny.
3. METODOLOGIA
Praca licencjacka może mieć charakter:
•

badawczy – np. sondaż diagnostyczny

•

poglądowy – zebranie i usystematyzowanie piśmiennictwa w zakresie podjętego tematu,

•

studium przypadku – opis wybranej sytuacji klinicznej

4. ESTETYKA PRACY
•
wydruk komputerowy,
•
staranne wykonanie,
•
sztywna oprawa,
•
dopuszczalny jest nadruk lub tłoczenie: PRACA DYPLOMOWA lub PRACA
LICENCJACKA.

Podział pracy dyplomowej
Praca dyplomowa składa się z rozdziałów, podrozdziałów i dodatkowych części (spis
piśmiennictwa, skrótów, załączników). Preferowaną strukturę pracy dyplomowej stanowią
opracowania składające się z proporcjonalnych trzech rozdziałów, przy czym dwa pierwsze
rozdziały stanowią część teoretyczną, ostatni zaś stanowi część praktyczną (empiryczną).
Modelowy układ pracy licencjackiej obejmuje kolejno następujące elementy:
1. Strona tytułowa
2. Oświadczenie studenta
3. Spis treści
4. Wstęp
5. Tekst zasadniczy
6. Zakończenie
7. Wykaz piśmiennictwa
8. Wykaz skrótów
9. Załączniki (aneks).

STRONA TYTUŁOWA
Wzór strony tytułowej stanowi załącznik 2 oraz 2a (dot. pielęgniarstwa - studiów pomostowych
realizowanych w ramach projektu EFS) „Ogólnych zasad …”.
OŚWIADCZENIE STUDENTA
Wzór oświadczenia, dotyczącego samodzielności przygotowania pracy dyplomowej, stanowi
załącznik 3 „Ogólnych zasad …”.
SPIS TREŚCI
Powinien zawierać informacje o wszystkich elementach składowych pracy i ich rozmieszczeniu
na poszczególnych stronach. W spisie treści powinny być zamieszczone wszystkie rozdziały i
podrozdziały wyodrębnione w tekście podstawowym, a także wstęp, zakończenie oraz
zamieszczone wykazy. Spis treści ma zwykle formę numeryczną, rzadziej alfanumeryczną.
WSTĘP
Wstęp powinien mieć charakter informacyjny, ponieważ służy on do nakreślenia problematyki
ujętej w pracy. W wstępie należy ująć wszystkie elementy charakteryzujące pracę, a więc: cel
pracy, zakres przedmiotowy, przestrzenny i czasowy oraz informacje o treści poszczególnych
rozdziałów pracy. Wstęp powinien być możliwie krótki i zwięzły. Należy w nim jedynie
zasygnalizować określone kwestie bez szczegółowego wnikania w ich istotę. Wstęp powinien
kończyć się sprecyzowaniem celu pracy.
TEKST ZASADNICZY
Tekst pracy licencjackiej powinien być proporcjonalnie podzielony na rozdziały i podrozdziały.
Wyróżnienia tytułów (dotyczących rozdziałów i podrozdziałów) powinny być stosowane
jednolicie w całej pracy. Wszystkie tytuły pisze się zawsze bez stosowania jakichkolwiek
skrótów.
ZAKOŃCZENIE
Jest to element pracy licencjackiej, który zawiera konkluzje z całego opracowania. Należy więc
wyraźnie zaakcentować wnioski z poszczególnych części pracy licencjackiej (teoretycznej oraz
empirycznej), ze szczególnym uwzględnieniem tych, które bezpośrednio odnoszą się do celu
pracy, sformułowanego we Wstępie. Zakończenie pisze się zwykle jako ostatni element
opracowania, ponieważ wtedy krystalizują się ostateczne wnioski warte zaakcentowania.
WYKAZ PIŚMIENNICTWA
W pracy dyplomowej wykorzystywane są różne źródła, na podstawie których Autor konstruuje
tok wywodu części teoretycznej.
Należy korzystać z najbardziej aktualnego piśmiennictwa w zakresie danego tematu.
Wykaz powinien zawierać publikacje innych autorów, do których odwoływano się w pracy i
powinien być ułożony według kolejności cytowania (nie w porządku alfabetycznym);
W tekście pracy odnośniki piśmiennictwa numerowane liczbami arabskimi i zapisane w nawiasie
kwadratowym.
Należy wpisać wszystkich autorów cytowanych prac, inicjały imion, tytuł pracy, skrót nazwy
czasopisma zgodny z Medline, rok wydania, tom, numer, strony.

W przypadku wydawnictw zwartych należy podać: nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł
rozdziału, tytuł książki, z której rozdział pochodzi, redaktora wydania, wydawnictwo, rok
wydania, strony.
Przykład:
1. Redźko E.: Pielęgnacja skóry w czasie ciąży i połogu. [w:] Dermatologia i wenerologia dla
pielęgniarek, pod red. Krajewskiej-Kułak E. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006, 273-279.
2. Zaremba M. L., Borowski J.: Mikrobiologia lekarska dla studentów medycyny. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
3. Romejko E., Czajkowski K.: Obecność grzybów w kanale szyjki rodzącej - wpływ na przebieg
porodu, połogu i stan noworodka. Mikologia Lekarska, 2006, 13, 3, 213-217.
Zalecane jest, by w pracy cytować piśmiennictwo w formie, np. [2, 6, 9, 22], a nie stosować
przypisy na dole strony. W tekście, prace powinny być cytowane w nawiasach przed kropką
kończącą zdanie.

Uwagi dotyczące prezentacji aktów prawnych
Podając tytuł aktu należy cytować jego brzmienie podane w dzienniku urzędowym, w którym jest
publikowany, np. w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim. Po nazwie aktu umieszczamy
w nawiasach dane dotyczące miejsca jego publikacji, czyli konkretnego dziennika urzędowego,
np. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dn. 4 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 52,
poz. 417).
Ustawy, które wielokrotnie były zmieniane podlegają dwóm zasadniczym regułom.
Pierwsza z nich mówi o tym, że jeśli nie ogłoszono tekstu jednolitego takiego aktu, podaje się
Dziennik Ustaw, w którym ogłoszony był tekst pierwotny aktu, a następnie należy użyć skrótów
„ze zm.” (ze zmianami) lub „z późn. zm.” (z późniejszymi zmianami), stosując jedną z
wybranych form.
Natomiast druga nawiązuje do przypadku, że jeśli został ogłoszony tekst jednolity zmienianego
aktu używa się skrótu „j.t.” (jednolity tekst), a następnie podaje się rok, numer i pozycję
Dziennika Ustaw, w którym tekst jednolity aktu został ogłoszony, np.
1. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996 r. (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 174
poz. 1039 ze zm.)
2. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dn. 30 sierpnia 1991 r. (Dz. U. 91 Nr 408 ze zm.)
W wykazie źródeł prawa podajemy miejsce publikacji, jego rok zamieszczamy tylko w
sytuacjach, gdy jest on różny od roku wydania wykazywanego aktu. Niepodanie roku oznacza
logicznie, że chodzi o publikację aktu w tym samym roku, w którym został on wydany. Miejsce
publikacji źródła prawa podajemy w nawiasie lub po przecinku, np. Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, sprost.: Dz. U. z
2001 r., Nr 28, poz. 319)

ZAŁĄCZNIKI
Służą do zwiększenia wyrazistości układu (konstrukcji) pracy licencjackiej, poprzez celowe
wyłączenie treści pobocznych wywodu. W tekście zasadniczym pracy należy jednakże wyraźnie
powoływać się na zawarte w załączniku treści, przez wskazanie odpowiedniego załącznika.
Technika sporządzania załączników jest taka sama jak tabel oraz rysunków. Wszystkie załączniki
numeruje się oraz tytułuje podobnie jak rysunki czy tabele.

Wymogi redakcyjne pracy dyplomowej
ROZMIARY I WYMIARY W PRACY
•
objętość pracy: 30÷40 stron wydruku,
•
marginesy - górny oraz dolny – 2,5 cm,
•
margines prawy 1,5 cm, lewy 3,5 cm,
•
odstępy między wierszami w tekście zasadniczym: 1,5 wiersza,
•

czcionka tekstu zasadniczego: Times New Roman dopuszczalna także czcionka Arial

•

wielkość – 12 pkt,
czcionka
oznaczenia

rozdziałów

–

WERSALIKI,

wielkość

16

pkt

POGRUBIONA,
•
•
•
•
•
•

czcionka

oznaczenia

podrozdziałów

(podpunktów)

kursywa,

wielkość

14 pkt

Pogrubiona,
czcionka przypisów dolnych: wielkość - 10 pkt,
wcięcie akapitu 1,5 cm,
tekst zasadniczy wyjustowany,
wszystkie strony pracy dyplomowej są numerowane,
numery stron umieszcza się w górnym lub dolnym prawym rogu (strona tytułowa posiada
numer domyślny).

CUDZYSŁÓW
W pracach naukowych wymaganie jest niekiedy przeczytanie dosłownych sformułowań
wypowiedzianych przez innych autorów. Z punktu widzenia treści pracy jest to “tekst w tekście”
wymagający wyróżnienia merytorycznego i poligraficznego. Wyróżnieniem merytorycznym jest
konieczność powołania się na źródło, z którego cytowana treść pochodzi (tzw. przypis źródłowy).
Wyróżnieniem poligraficznym jest natomiast ujęcie tegoż cytatu w cudzysłów.
WYPUNKTOWANIE TREŚCI
Wypunktowania stosuje się do syntetycznego wyliczenia kilku istotnych treści, opisujących
określone zjawisko. Przy wypunktowaniu stosuje się myślniki lub symboliczne punkty,
identyczne w całej pracy dla określonego poziomu wypunktowania. Wypunktowana treść
wyrównywa jest od akapitu.

WYRÓŻNIENIA W TEKŚCIE
W uzasadnionych przypadkach, dopuszczalne jest wyróżnienie fragmentu toku wywodu.
Najbardziej czytelnym sposobem wyróżnienia określonych treści w tekście jest wytłuszczenie.
W przypadku wyrażeń obcojęzycznych stosuje się wyróżnienie kursywą.

SKRÓTY
W pracy można stosować przyjęte powszechnie skróty podane w słownik skrótów. Nie wymagają
one żadnych wyjaśnień w tekście. Pozostałe zastosowane skróty należy obowiązkowo wyjaśnić
w przypisach lub w tekście, gdzie obok pełnej nazwy w nawiasie podaje się jej skrót. W
przypadku dużej ilości specyficznych skrótów zaleca się sporządzenie wykazu skrótów i jego
zamieszczenie na końcu pracy.
WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW (powinien być sporządzony alfabetycznie)
AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome - Zespół nabytego niedoboru odporności
BV - Bacterial vaginosis - Bakteryjne zakażenie pochwy
DMSO - Dwumetylosulfotlenek
DNA - Deoxyribonucleic acid - Kwas deoksyrybonukleinowy
EIA - Enzyme ImmunoAssay - Test immunoenzymatyczny
ELISA - Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay - Test immunoenzymatyczny
RYSUNKI
Zamieszczenie rysunku ma na celu wizualne zaprezentowanie określonych kwestii. Konieczne
jest w tekście przed prezentacją graficzną nawiązanie do rysunku X … (zasygnalizowanie, że
określona treść zostanie przedstawiona w ujęciu graficznym). Po rysunku niezbędny jest krótki
komentarz do zaprezentowanych wizualnie treści.
Każda prezentacja graficzna powinna być opatrzona podpisem pod rysunkiem:
Rys. 1. Porównanie wartości BMI w grupie chłopców i dziewcząt w wieku 15-18 lat (puste poladziewczęta, pełne pola – chłopcy) (wg. 5).
Jeśli rysunek został przygotowany samodzielnie przez Autora umieszcza się zapis: opracowanie
własne na podstawie: ...
TABELE
Zamieszczenie tabeli ma na celu syntetyczne zaprezentowanie określonych kwestii. Konieczne
jest w tekście przed prezentacją nawiązanie do tabeli X (zasygnalizowanie, że określona treść
zostanie przedstawiona w ujęciu tabelarycznym). Po tabeli niezbędny jest krótki komentarz do
zamieszczonych w niej danych..
Każda prezentacja tabelaryczna powinna być opatrzona tytułem nad tabelą, źródło pod tabelą:
Tabela 4. Rekomendacje do stosowania żywienia immunomodulującego wg. (16, 17, 18).
Jeśli tabela została przygotowana samodzielnie przez Autora umieszcza się zapis: opracowanie
własne na podstawie: ...

Odsyłacze i przypisy w pracy dyplomowej - przykład
Cytowanie w tekście przykład:
Większa prewalencja grzybic związana jest głównie z częstym stosowaniem szerokowidmowych
antybiotyków przeciwbakteryjnych oraz wzrostem liczby pacjentów w stanie immunosupresji [2].
Cytowanie autora w tekście z numerem odnośnika w nawiasie kwadratowym tuż po cytowanym
nazwisku przykład:
Kozłowski [3] podejrzewając inwazję dermatofitów preparaty bezpośrednie sporządza ze zmian skóry,
zeskrobin naskórka, włosów lub ścinków paznokci.
Cytowane w tekście ryciny, tabele, fotografie powinny być podane jako numery w nawiasach zwykłych,
np.: (Ryc.1); (tab. II) np:

Tabela 4. Rekomendacje do stosowania żywienia immunomodulującego wg. (16, 17, 18).
i podobnie dla rysunku tylko POD rysunkiem.
Rys. 1. Porównanie wartości BMI w grupie chłopców i dziewcząt w wieku 15-18 lat (puste poladziewczęta, pełne pola – chłopcy) (wg. 5).
Wykaz piśmiennictwa na temat zasad pisania prac dyplomowych:
1. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 2006.
2. Jędrychowski W., Zasady planowania i prowadzenia badań naukowych w medycynie,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, wyd. 1.
3. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
Kraków 2006.
4. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków 2006.
5. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 2005.

Opracowanie:
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Wiesława Łysiak – Szydłowska

Załącznik 1 WZÓR OCENA PRACY LICENCJACKIEJ

Kwidzyn, dnia …………………20..…r.
Ocena pracy licencjackiej
dokonana przez promotora:
………………………………...………………………….........................................................................
Temat pracy: ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko studenta ...................................................................... Nr albumu .....................
Ocena punktowa w
ramach podanego
obok limitu

Limit
punktów

1. Poprawność sformułowania tematu

0 – 10 pkt.

2. Zgodność treści pracy z jej tematem

0 – 20 pkt.

3. Ocena układu pracy, struktury, podziału treści, kompletność tez

0 – 20 pkt.

4.

Ocena merytoryczna pracy (w tym oryginalność ujęcia problemu, dobór
metod i narzędzi badawczych)

0 – 30 pkt.

5. Ocena doboru i wykorzystania źródeł

0 – 15 pkt.

6. Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)

0 – 5 pkt.
Suma:

Pracę oceniam jako (właściwe zakreślić)
b. dobry

dobry plus

Dobry

dostateczny plus

Dostateczny

Niedostateczny

(91 – 100 pkt.)

(81 – 90 pkt.)

(71 – 80 pkt.)

(61 – 70 pkt.)

(51 – 60 pkt.)

(50 i mniej pkt.)

Krótkie uzasadnienie oceny:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................
Podpis

Załącznik 1a WZÓR OCENA PRACY LICENCJACKIEJ

Kwidzyn, dnia …………………20..…r.
Ocena pracy licencjackiej
dokonana przez promotora:
………………………………...………………………….........................................................................
Temat pracy: ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko studenta ...................................................................... Nr albumu .....................
Ocena punktowa w
ramach podanego
obok limitu

Limit
punktów

1. Poprawność sformułowania tematu

0 – 10 pkt.

2. Zgodność treści pracy z jej tematem

0 – 20 pkt.

3. Ocena układu pracy, struktury, podziału treści, kompletność tez

0 – 20 pkt.

4.

Ocena merytoryczna pracy (w tym oryginalność ujęcia problemu, dobór
metod i narzędzi badawczych)

0 – 30 pkt.

5. Ocena doboru i wykorzystania źródeł

0 – 15 pkt.

6. Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)

0 – 5 pkt.
Suma:

Pracę oceniam jako (właściwe zakreślić)
b. dobry

dobry plus

Dobry

dostateczny plus

Dostateczny

Niedostateczny

(91 – 100 pkt.)

(81 – 90 pkt.)

(71 – 80 pkt.)

(61 – 70 pkt.)

(51 – 60 pkt.)

(50 i mniej pkt.)

Krótkie uzasadnienie oceny:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................
Podpis

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 2 WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ

Powiślańska Szkoła Wyższa
Wydział Nauk o Zdrowiu
Pielęgniarstwo

Jan KOWALSKI
nr albumu 12345

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Praca licencjacka
napisana pod kierunkiem
prof. dra hab. Jana Nowaka

Kwidzyn 2014

Załącznik 2a WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ

Powiślańska Szkoła Wyższa
Wydział Nauk o Zdrowiu
Pielęgniarstwo

Jan KOWALSKI
nr albumu 12345

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Praca licencjacka
napisana pod kierunkiem
prof. dra hab. Jana Nowaka

Kwidzyn 2014
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 3 OŚWIADCZENIE STUDENTA

OŚWIADCZENIE
Świadoma/y odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została
napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z
obowiązującymi przepisami. Oznacza to, że przy pisaniu pracy poza niezbędnymi konsultacjami
nie korzystałam/em z pomocy innych osób, a w szczególności nie zlecałem opracowania tej
rozprawy lub jej części innym osobom, ani nie odpisywałam/em tej rozprawy lub jej części od
innych osób.
Oświadczam również, że przedstawiona przez mnie praca nie była wcześniej przedmiotem
procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.
Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja jest identyczna z załączoną wersję elektroniczną.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że gdyby niniejsze oświadczenie okazało się
nieprawdziwe, decyzja o wydaniu mi dyplomu licencjata zostanie cofnięta.
Zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr
24, poz. 83) wyrażam zgodę na udostępnienie mojej pracy dla celów naukowych i
dydaktycznych.

............................................... ...........................................................
data czytelny podpis studenta

Załącznik 3a OŚWIADCZENIE STUDENTA

OŚWIADCZENIE
Świadoma/y odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została
napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z
obowiązującymi przepisami. Oznacza to, że przy pisaniu pracy poza niezbędnymi konsultacjami
nie korzystałam/em z pomocy innych osób, a w szczególności nie zlecałem opracowania tej
rozprawy lub jej części innym osobom, ani nie odpisywałam/em tej rozprawy lub jej części od
innych osób.
Oświadczam również, że przedstawiona przez mnie praca nie była wcześniej przedmiotem
procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.
Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja jest identyczna z załączoną wersję elektroniczną.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że gdyby niniejsze oświadczenie okazało się
nieprawdziwe, decyzja o wydaniu mi dyplomu licencjata zostanie cofnięta.
Zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr
24, poz. 83) wyrażam zgodę na udostępnienie mojej pracy dla celów naukowych i
dydaktycznych.

............................................... ...........................................................
data czytelny podpis studenta
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