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Od autorów

Szanowni Studenci,
wychodz¡c naprzeciw Waszym oczekiwaniom, stworzyli±my niniejsze opracowanie do-
tycz¡ce pisania prac dyplomowych magisterskich. Sprawdzi si¦ ono równie» w przy-
padku raportów z projektów in»ynierskich.

Naszym celem byªo przedstawienie podstawowych zasad pisania pracy dyplomo-
wej i tak zwanych dobrych praktyk, przedstawienie mo»liwej zawarto±ci merytorycznej
i ewentualnego ukªadu gra�cznego. Musimy jednak podkre±li¢ z caª¡ stanowczo±ci¡,
»e oferowany wzór nie mo»e by¢ bezmy±lnie stosowany. Ka»da praca jest inna i wy-
maga indywidualnego podej±cia. To autor podpisuje si¦ pod prac¡ i to on nadaje jej
ostateczny ksztaªt � oczywi±cie w porozumieniu z promotorem.

By¢ mo»e wiele z przedstawionych tre±ci i zasad mo»e Wam si¦ wyda¢ truizmami.
Tre±¢ tego opracowania jest jednak oparta na naszych, zªych niestety, do±wiadcze-
niach. St¡d nasze postanowienie uj¦cia wszystkich podstawowych aspektów, równie»
tych, które powinny by¢ powszechnie znane.

Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla studentów kierunków Elektronika
i Telekomunikacja oraz Teleinformatyka realizowanych na wydziale Automatyki, Elek-
troniki i Informatyki Politechniki �l¡skiej.
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Rozdziaª 1

Wprowadzenie

1.1 Wst¦p

We wst¦pie nale»y krótko (orientacyjnie 1/2 do 1. strony) i ogólnie przedstawi¢, jakiej
dziedziny wiedzy, czy techniki dotyczy praca. Je±li np. praca polega na zaprojekto-
waniu urz¡dzenia do zliczania samochodów na drodze, mo»na napisa¢, gdzie takie
urz¡dzenia si¦ wykorzystuje, dlaczego dane zagadnienie (w tym przypadku zlicza-
nie samochodów) jest wa»ne dla gospodarki, spoªecze«stwa, rozwoju cywilizacyjnego,
sukcesu na rynku, etc. Mo»na poª¡czy¢ to z bardzo skróconym rysem historycznym
rozwoju dziedziny.

Przykªad: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych za-
sad pisania pracy dyplomowej. Z do±wiadcze« autorów wynika, »e wiele z tych zasad,
cho¢ wydaj¡ si¦ one truizmami, nie jest oczywistych. Forma niniejszego opracowania
mo»e stanowi¢ wzór pisania pracy dyplomowej.

Opracowanie jest przeznaczone dla studentów studiów magisterskich kierunków
in»ynierskich. Niemniej jednak wiele zawartych informacji mo»e by¢ wykorzystanych
przez studentów pisz¡cych prac¦ in»yniersk¡.

1.2 Cel i zakres pracy

Bardzo wa»nym elementem pracy jest ±cisªe okre±lenie jej zakresu i celów. W tym
rozdziale nale»y przedstawi¢ najwa»niejsze zadania i problemy, które miaªy zosta¢
rozwi¡zane w ramach pracy. Zapewne wi¦kszo±¢ sformuªowa«, które zostan¡ tu u»y-
te, pokrywa¢ si¦ b¦dzie z odpowiednimi punktami zde�niowanymi przez promotora,
a ogªoszonymi przez dziekanat razem z propozycj¡ tematu. Ka»dy z wymienionych
elementów musi by¢ szerzej omówiony w dalszej cz¦±ci pracy.

Typowo w tej cz¦±ci pracy mo»na si¦ spodziewa¢ zwrotów takich jak: celem pracy
jest/byªo . . . (ogólny cel pracy); wa»nym elementem pracy jest . . . ; jedn¡ z funkcji
. . . ; podstaw¡ . . . ; do szczegóªowych celów pracy nale»¡:

• zaprojektowanie . . . ,

• przeprowadzenie analizy . . . ,

• pozostaªe . . . .
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1. Wprowadzenie

Zwykle ten podrozdziaª zajmuje w pracy 1/2 do 1 strony, cho¢ czasami mo»e te» by¢
bardziej obszerny.

1.3 Zarys pracy/Ukªad pracy

W tym rozdziale nale»y krótko przedstawi¢, co zawarte jest w poszczególnych roz-
dziaªach pracy (jedno, dwa zdania przybli»aj¡ce czytelnikowi zawarto±¢ ka»dego roz-
dziaªu).

Przykªad: Praca obejmuje siedem rozdziaªów. Ogólne wprowadzenie przedsta-
wiono w rozdziale pierwszym. W rozdziale tym przedstawiono równie» cele i zakres
pracy. Drugi rozdziaª obejmuje . . . . Przegl¡d mo»liwych rozwi¡za« przedstawiono
w rozdziale trzecim. (. . . ) Prac¦ zamyka podsumowanie.

Rozdziaª �Zarys pracy/Ukªad pracy� nie jest typowym rozdziaªem pracy magi-
sterskiej i mo»e zosta¢ pomini¦ty.
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Rozdziaª 2

Forma pracy

2.1 Ukªad i zawarto±¢ pracy

Ukªad pracy dyplomowej powinien by¢ starannie i precyzyjnie zaplanowany przed
rozpocz¦ciem jej pisania. Pozwoli to na unikni¦cie wielu problemów i nara»ania si¦
na niepotrzebn¡ prac¦. Spis tre±ci typowej pracy dyplomowej mo»e by¢ podobny
do spisu tre±ci niniejszego opracowania. Naturalnie najistotniejsza cz¦±¢ pracy, czyli
rozdziaªy pomi¦dzy �Wprowadzeniem� i �Podsumowaniem�, b¦dzie za ka»dym razem
inna.

Sªowa komentarza wymaga równie» ukªad stron pocz¡tkowych przed tekstem
gªównym. �Spis tre±ci� i �Wykaz wa»niejszych oznacze«� nie budzi wi¦kszych w¡t-
pliwo±ci. Dyskusyjne jest natomiast umieszczanie w pracy w ogóle lub w tej cz¦±ci
spisu rysunków i tabel. Zdaniem wielu czytelników i recenzentów praca dyplomowa
magisterska nie powinna zawiera¢ tych elementów. Wi¦kszo±¢ powa»anych wydaw-
nictw nie zamieszcza spisu rysunków i tabel w swoich ksi¡»kach.

Wa»nym wymaganiem jest, aby praca dyplomowa magisterska miaªa charakter
badawczy. Cz¦±¢ merytoryczna tej pracy powinna zawiera¢ poni»ej wymienione ele-
menty:

• przedstawienie znanych z literatury rozwi¡za«, krytyczn¡ analiz¦ uzasadniaj¡c¡
dobór innego rozwi¡zania, porównanie znanych rozwi¡za« z zaproponowanym
rozwi¡zaniem, itp.

• zaproponowanie i uzasadnienie pomysªu na rozwi¡zanie problemu,

• precyzyjne przedstawienie procesu projektowania warstwy sprz¦towej, dokªad-
nych schematów ideowych (zwykle podzielonych na moduªy, mniejsze logiczne
caªo±ci, itp.),

• przedstawienie procesu tworzenia modeli (np. w przypadku realizacji z wyko-
rzystaniem ukªadów logiki programowalnej),

• omówienie procesu projektowania oprogramowania, przedstawienie algorytmów
w formie schematów blokowych lub kodu ¹ródªowego (czasami pseudo-kodu),
przedstawienie kodów ¹ródªowych (lub ich wycinków) wa»niejszych funkcji, pro-
cedur, podprogramów, wraz z ich omówieniem,
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2. Forma pracy

• omówienie uzyskanych rozwi¡za«, dyskusj¦ dlaczego tak, a nie inaczej, porów-
nania z innymi pracami,

• zaprezentowanie procesu prototypowania, uruchamiania, testowania i wery�ka-
cji, itd.

Nale»y podkre±li¢, »e je±li praca nie zawiera oryginalnych wªasnych rozwi¡za« w cz¦±ci
projektowej, tworzenia modeli lub programu, to elementy o charakterze badawczym
nale»y zawrze¢ w ramach przynajmniej jednego zagadnienia wymienionego w ostat-
nich dwóch punktach.

Prac¦ nale»y zaplanowa¢ w taki sposób, aby prowadzi¢ czytelnika od ogóªu do szcze-
góªu, tj. na pocz¡tku umie±ci¢ rozdziaªy zawieraj¡ce przegl¡d danej dziedziny wiedzy,
prezentacj¦ istniej¡cych rozwi¡za«, a pó¹niej przej±¢ do omawiania wªasnych projek-
tów, rozwi¡za«, pomysªów, etc. W miar¦ mo»liwo±ci nale»y omawiane zagadnienia
uporz¡dkowa¢ w taki sposób, aby zminimalizowa¢ odwoªania w przód w tek±cie, czyli
odwoªania do miejsc, których czytelnik jeszcze nie przeczytaª czytaj¡c prac¦ strona
po stronie. Bardzo praktycznym rozwi¡zaniem jest zamieszczanie schematów bloko-
wych przedstawiaj¡cych idee, pomysªy, rozwi¡zania, etc. Nale»y zwróci¢ szczególn¡
uwag¦ na przejrzysto±¢ wszystkich schematów blokowych i ideowych. Schematy ide-
owe musz¡ by¢ przemy±lane. Wi¦cej informacji na temat rysunków zostanie przedsta-
wionych w Rozdziale 4.

Praca musi stanowi¢ logiczn¡ caªo±¢. Przemy±lany i klarowny ukªad pracy ±wiad-
czy o gª¦bokiej znajomo±ci dziedziny przez autora i swobodnym poruszaniu si¦ w niej.

Ka»dy rozdziaª mo»e by¢ podzielony na podrozdziaªy. Ukªad rozdziaªów z podroz-
dziaªami nie powinien by¢ wi¦kszy ni» trójpoziomowy. Spis tre±ci ogranicza si¦ zwykle
do dwóch poziomów. Je»eli dany rozdziaª jest dzielony na podrozdziaªy, to musz¡ by¢
wtedy przynajmniej dwa podrozdziaªy � je»eli jest podrozdziaª 2.1, to musi by¢ te»
podrozdziaª 2.2. Podobnie jest z podziaªem podrozdziaªów na mniejsze sekcje.

Tekst pracy jest dzielony na akapity. Akapit stanowi podstawow¡ jednostk¦ logicz-
n¡ dªu»szego tekstu. Zadaniem akapitu jest zatem wyra¹ne zaznaczenie nowej my±li.
Nale»y unika¢ tworzenia akapitów jednozdaniowych, zwªaszcza, gdy akapit byªby jed-
nowierszowy. W ramach akapitu, i ogólniej w caªej pracy, nale»y precyzyjnie u»ywa¢
czasów. Zwyczajowo przyjmuje si¦, »e praca jest pisana w czasie przeszªym w formie
bezosobowej. Mog¡ by¢ jednak od tej reguªy odst¦pstwa.

Obj¦to±¢ pracy, liczona bez dodatków, powinna si¦ zawiera¢ w zakresie od okoªo
60. do okoªo 100. stron. Praca musi by¢ jednak kompletna i to powinno stanowi¢ nad-
rz¦dny cel autora. Czasami nale»y przyj¡¢ kompromis pomi¦dzy obj¦to±ci¡ i zawar-
to±ci¡ merytoryczn¡, pomijaj¡c pomniejsze tre±ci i niuanse dotycz¡ce zrealizowanej
pracy.

2.2 Poziom szczegóªowo±ci

Praca nie mo»e zawiera¢ elementów niezwi¡zanych z prac¡ lub nieistotnych dla pra-
cy. Nie mo»e natomiast zabrakn¡¢ w niej elementów, które s¡ wa»ne. Mo»na zaªo»y¢,
»e czytelnikiem pracy b¦dzie in»ynier elektronik, który ma odpowiednie przygotowa-
nie, cho¢ mo»e nie by¢ specjalist¡ w w¡skiej dziedzinie, której praca dotyczy. Nie ma
wi¦c potrzeby wyja±niania rzeczy podstawowych, jak dziaªanie mikroprocesora, czy
tranzystora bipolarnego.
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2.3. J¦zyk

Za wyj¡tkiem sytuacji, kiedy odpowiednie dane s¡ naprawd¦ istotne dla klarow-
no±ci wywodów, nie nale»y przepisywa¢ katalogów. Zamiast tego nale»y odpowiedni¡
dokumentacj¦ doª¡czy¢ do spisu literatury i w odpowiednich miejscach w tek±cie si¦
na ni¡ powoªa¢.

Nale»y unika¢ nadmiernego nagromadzenia informacji szczegóªowych. Czytelnik
ma przede wszystkim zyska¢ ogólny obraz prezentowanej konstrukcji, rozwi¡zania,
czy metody. W gªównym tek±cie pracy nale»y wyja±ni¢ kluczowe elementy konstruk-
cji, algorytmu, wyników bada«. Wiele mniej istotnych informacji mo»na przenie±¢
do dodatków. Typowo do dodatków przenosimy informacje o charakterze encyklope-
dycznego spisu (ang. reference manual). Przykªadowo je±li dyplomant zaprojektowaª
wªasny protokóª transmisji pomi¦dzy kilkoma urz¡dzeniami i na jego potrzeby zde-
�niowaª 12 rozkazów przesyªanych przez ª¡cze, nie ma potrzeby opisywania wszyst-
kich z nich w gªównym tek±cie pracy. W gªównym tek±cie pracy mo»na omówi¢ np.
dwa, trzy wybrane rozkazy, które s¡ najbardziej reprezentatywne, i na ich przykªa-
dzie przedstawi¢ ide¦. Peªny spis rozkazów ze wszystkimi szczegóªami nale»y umie±ci¢
w dodatku, najlepiej w formie tabeli.

Zwykle nie ma sensu w gªównym tek±cie pracy zamieszcza¢ peªnego listingu pro-
gramu. W gªównym tek±cie pracy powinna zosta¢ przedstawiona struktura programu
(w postaci schematu blokowego lub listingu w pseudokodzie), najwa»niejsze struktu-
ry danych oraz powinny zosta¢ omówione najwa»niejsze funkcje i procedury. Peªny
listing programu mo»na umie±ci¢ w dodatku, albo, je±li jest on bardzo dªugi, doª¡-
czy¢ tylko na pªytce CD. Je±li program jest dobrze skomentowany, dociekliwy czy-
telnik b¦dzie potra�ª sam prze±ledzi¢ interesuj¡ce go fragmenty kodu, nie omówione
w gªównym tek±cie pracy.

Absolutnie praca nie powinna zawiera¢ szerokiego omówienia zasobów sprz¦to-
wych u»ytych procesorów. To mo»na znale¹¢ w Internecie. W pracy nale»y skoncen-
trowa¢ si¦ na tym, dlaczego wybrano taki mikroprocesor, co zadecydowaªo o tym
wyborze i w tym kontek±cie doda¢ wa»ne techniczne informacje.

2.3 J¦zyk

Przyj¦ªo si¦, »e w pracach naukowych, do których aspiruj¡ tak»e prace dyplomo-
we, u»ywa si¦ form bezosobowych. Nale»y wi¦c pisa¢: �wykazano�, �zaprojektowano�,
�przeanalizowano�, zamiast �(ja) wykazaªem�, �(ja) zaprojektowaªem�, albo �(ja) prze-
analizowaªem�. W ostateczno±ci mo»na posªu»y¢ si¦ sformuªowaniem w trzeciej osobie,
np.: �Zdaniem autora niniejszej pracy . . . �.

J¦zyk pracy powinien by¢ staranny i klarowny. Autor pisze prac¦ nie po to, »eby
pokaza¢, jaki jest m¡dry, ale po to, »eby uªatwi¢ czytelnikowi zrozumienie zapropono-
wanej konstrukcji, metody, czy idei. W czasach, kiedy promocja jest równie wa»na, jak
posiadanie dobrego produktu, niechlujny i zagmatwany styl mo»e pogrzeba¢ nawet
bardzo dobry pomysª. Nale»y unika¢ dªugich i rozbudowanych zda«. Zdania powinny
by¢ raczej krótsze, ni» zbyt dªugie.

Bª¦dy ortogra�czne i ra»¡ce bª¦dy stylistyczne bardzo ¹le ±wiadcz¡ o autorze. Do-
konywanie korekty j¦zykowej nie jest zadaniem promotora! Je±li autor nie czuje si¦
na tym polu zbyt pewnie, powinien postara¢ si¦ o fachow¡ pomoc j¦zykow¡. Pro-
motor nie jest korektorem! Przed przekazaniem pracy Promotorowi, konieczne jest
wielokrotne przeczytanie pracy i poprawienie bª¦dów. Bardzo cz¦sto zdarza si¦, »e po
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2. Forma pracy

przeczytaniu kilku stron pracy Promotor zwraca prac¦ Dyplomantowi prosz¡c o napi-
sanie pracy po polsku, bez jakichkolwiek bª¦dów. Nie warto traci¢ czasu na oddawanie
niedopracowanego tekstu pracy.

Pewne problemy mog¡ wynika¢ z u»ycia obcoj¦zycznej terminologii. Je±li tylko
mamy dobry polski zamiennik, dajemy mu pierwsze«stwo przed terminem wzi¦tym
z j¦zyka obcego. Niestety wiele nazw angloj¦zycznych nie ma dobrych polskich od-
powiedników. Czy mo»na zatem takich nazw u»ywa¢? Zdaniem autorów � w takiej
sytuacji � tak. Takim terminom nale»y jednak po±wi¦ci¢ szczególn¡ uwag¦.

Sposób wprowadzenia do nomenklatury pracy angloj¦zycznego zwrotu mo»e by¢
nast¦puj¡cy: �Funkcj¦ inicjalizacji transmisji peªni tzw. ukªad 'Master'.� Dalej w tek-
±cie stosowanie nazwy 'Master' powinno by¢ jednolite � np. z zastosowaniem apo-
strofu, cudzysªowu lub innej formy wyró»nienia w tek±cie, jak np. krój pochyªy.

Praca dyplomowa musi by¢ napisana precyzyjnie bez u»ycia kolokwializmów, czy
tzw. 'slangu technicznego' charakterystycznego dla in»ynierów. Przykªady to: �sygnaª
podpi¦ty do pinu�, �wej±cie wisz¡ce w powietrzu�, �nó»ka przywarta do masy�, �zabo-
otowa¢ Windowsa�, �podci¡gni¦ty rezystor�, �program napisany na komputer�, �poda¢
przebieg prostok¡tny na wej±cie�, �resetowanie mikroprocesora�, �pªyta drukowana�,
�odczyta¢ rejestry�, etc. J¦zyk »argonowy stanowi swoist¡ plag¦ we wspóªczesnych pu-
blikacjach. Dotyczy on nie tylko prac dyplomowych, ale równie» ksi¡»ek i artykuªów
naukowych i popularno-naukowych. Komputerowy skªad druku i powszechny dost¦p
do maszyn drukarskich spowodowaª, »e na rynku pojawiªo si¦ wiele wydawnictw, któ-
re tn¡c koszty nie zatrudniaj¡ profesjonalnych korektorów. Podobnie z reszt¡ czyni¡
niektóre uznane wydawnictwa. W efekcie we wspóªczesnych ksi¡»kach u»ycie kolo-
kwializmów i »argonu jest powszechne. Jest to praktyka szkodliwa, nad któr¡ autorzy
prac dyplomowych nie powinni przechodzi¢ do porz¡dku dziennego. W j¦zyku pol-
skim nie powinno si¦ mówi¢ o �rezystorach podci¡gaj¡cych� czy �pinach� a raczej
o �rezystorach polaryzuj¡cych� i �wyprowadzeniach�.

Wszystkie wprowadzone/zde�niowane nazwy, skróty i symbole nale»y stosowa¢
precyzyjnie. Wszystkie u»ywane skróty musz¡ zosta¢ rozwini¦te w pracy. De�nicja
skrótu powinna znale¹¢ si¦ przy pierwszym jego u»yciu. Rozwijanie skrótu powinno
by¢ jednolite w caªym dokumencie i mo»e wygl¡da¢ nast¦puj¡co: �Na etapie prototy-
powania bardzo wygodne jest zastosowanie ukªadu FPGA (ang. Field Programmable
Gate Array).� W celu umo»liwienia czytelnikowi si¦gni¦cia do rozwini¦cia skrótu, czy
od±wie»enia sobie de�nicji symbolu, wszystkie wa»niejsze symbole i skróty umieszcza
si¦ w rozdziale �Wykaz wa»niejszych oznacze«�. Zamiast tego rozdziaªu mo»e poja-
wi¢ si¦ �Skorowidz� na ko«cu pracy. Zwykle skorowidz jest trudniejszy do zrobienia.
Ponadto, »eby miaª sens, to musi by¢ mocno rozbudowany. St¡d te» zdaniem wielu
recenzentów lepiej nie umieszcza¢ skorowidza w pracy magisterskiej.

W trakcie pisania pracy okazuje si¦ cz¦sto, »e musimy wielokrotnie u»ywa¢ te-
go samego sªowa (terminu) w tym samym akapicie, rozdziale itd., co jest sprzeczne
z zaleceniami dobrego stylu. W niektórych przypadkach rozwi¡zaniem problemu jest
zastosowanie synonimu. Nale»y podkre±li¢, »e synonim musi by¢ zde�niowany razem
z nazw¡. Niedopuszczalne jest zde�niowanie tylko nazwy, np. sterownik, a kilka stron
dalej u»ycie jako synonimu sªowa 'kontroler'. Czytelnik musi mie¢ pewno±¢, »e to jest
synonim, a nie domy±la¢ si¦ tego. W pracy technicznej dajemy pierwsze«stwo precy-
zji j¦zyka i, je±li nie ma innej mo»liwo±ci, odpowiedniego sªownictwa u»ywamy nawet
kosztem powtarzania tych samych zwrotów, czy nazw.

W pracy technicznej bardzo rzadko u»ywa si¦ przypisów. Bardzo ostro»nie na-
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2.4. Projekt in»ynierski a praca dyplomowa magisterska

le»y stosowa¢ nawiasy i my±lniki. Nale»y raczej unika¢ takiego stylu pisania pracy.
W wielu przypadkach tre±¢ uj¦ta w nawiasy mo»e stanowi¢ osobne zdanie lub jest
niepotrzebna.

2.4 Projekt in»ynierski a praca dyplomowa magisterska

Forma projektu in»ynierskiego jest zbli»ona do formy pracy magisterskiej. Praca ma-
gisterska wie«czy drugi stopie« studiów w obecnej trójstopniowej formie ksztaªcenia
na uczelniach wy»szych. Jak ju» wspomniano, nieodª¡cznym elementem pracy magi-
sterskiej jest wi¦c element badawczy, rozszerzony w stosunku do projektu in»ynier-
skiego, który powinien mie¢ charakter aplikacyjny. Zatem ró»nice pomi¦dzy projek-
tem in»ynierskim i prac¡ magistersk¡ sprowadzaj¡ si¦ do zawarto±ci, a nie konstrukcji
pracy. Do powa»nych uproszcze« nale»y zaliczy¢ brak konieczno±ci dokonania ana-
lizy rozwi¡za« literaturowych i rynkowych. Naturalnie, cz¦±¢ pisemna projektu nie
zawiera odpowiadaj¡cych tej analizie rozdziaªów. Nieznacznemu uproszczeniu mo»e
ulec równie» cze±¢ opisowa sposobu projektowania, przy czym uproszczeniu mog¡
ulec fragmenty teoretyczne, a nie fragmenty odpowiedzialne za przedstawienie pro-
cesu projektowania. Pod wzgl¦dem j¦zykowym projekt in»ynierski musi speªnia¢ te
same wymagania co praca magisterska.

Za typow¡ obj¦to±¢ projektu in»ynierskiego przyjmuje si¦ 20. do 30. stron.

2.5 Uregulowania prawne

Jednym z najwa»niejszych aspektów prawnych pisania pracy dyplomowej jest posza-
nowanie wªasno±ci intelektualnej. Bardzo wa»ne jest, aby w pracy wyra¹nie zazna-
czy¢, które idee, pomysªy czy rozwi¡zania s¡ oryginalnym dorobkiem autora, a które
zostaªy zapo»yczone z innych ¹ródeª. Powielenie efektów cudzej pracy intelektual-
nej i ogªoszenie jej jako wªasnej, pomijaj¡c aspekty etyczne takiego procederu, jest
przest¦pstwem. Tekst pracy dyplomowej musi by¢ oryginalny. Nie wchodzi zatem
w gr¦ kopiowanie fragmentów lub caªo±ci opracowa«, których nie jeste±my autorami.
Konsekwencje udowodnienia plagiatu mog¡ by¢ przykre. Pomijaj¡c kompromitacj¦
w ±rodowisku zawodowym i naukowym, przez korzystanie z cudzej wªasno±ci intelek-
tualnej mo»na narazi¢ si¦ na wiele powa»nych kªopotów z cofni¦ciem dyplomu, z kar¡
grzywny lub wi¦zienia wª¡cznie.

W pracach technicznych w zasadzie nie umieszcza si¦ cytatów. Oczywi±cie jed-
nym z istotnych elementów pracy dyplomowej magisterskiej jest analiza istniej¡cych
rozwi¡za« i przeprowadzenie dyskusji na ten temat, odniesienie si¦ do wcze±niejszych
prac lub nawet cz¦±ciowe wykorzystanie ich rezultatów, np. autor analizowanej przez
nas pracy czego± dowiódª, a my z tego korzystamy. W tej sytuacji nale»y u»y¢ wªa-
snych sªów do przedstawienia cudzych wyników i koniecznie u»y¢ odwoªania do lite-
ratury.

Przykªad: W niektórych przypadkach uzasadniony jest podziaª automatu se-
kwencyjnego na szereg poª¡czonych z sob¡ mniejszych automatów. Takie rozwi¡zanie
mo»e okaza¢ si¦ lepsze pod wzgl¦dem wydajno±ci systemu [AN92].

Prawo stanowi, »e ochronie nie podlegaj¡ idee same w sobie (np. prawa �zyki),
a jedynie ich konkretna implementacja w postaci np. konstrukcji urz¡dzenia, czy
tekstu pisanego.

7



2. Forma pracy

Uwaga! Rysunki, wykresy, zdj¦cia, etc. w ±wietle przepisów o prawie autorskim
uwa»ane s¡ za oddzielne dzieªa i wykorzystanie ka»dego z nich wymaga uzyskania
oddzielnej zgody (licencji) wªa±ciciela. Alternatyw¡ w takiej sytuacji mo»e by¢ wªa-
snor¦czne przerysowanie rysunku. Nie zwalnia to oczywi±cie autora z obowi¡zku za-
mieszczenia odno±nika do literatury, je±li korzystamy z czyjego± pomysªu, idei, czy
rozwi¡zania.

W przypadku wykrycia nieprzestrzegania praw autorskich, czy te» korzystania
z materiaªów internetowych na zasadzie �kopiuj-wklej� promotor mo»e zako«czy¢
wspóªprac¦ z Dyplomantem zgªaszaj¡c powy»szy fakt do komisji dyscyplinarnej.
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Rozdziaª 3

Style

Forma gra�czna pracy (typogra�a) nie ma tak du»ego znaczenia jak zawarto±¢ me-
rytoryczna. Niemniej jednak od formy pracy istotnie zale»y jej czytelno±¢ i przej-
rzysto±¢, a tak»e ogólne wra»enie, jakie b¦dzie miaª czytelnik po jej przeczytaniu.
Baªagan i chaos mog¡ spowodowa¢, »e czytelnik pogubi si¦ w pracy lub niepotrzebnie
b¦dzie skupiaª uwag¦ na formie, a nie na tre±ci.

Wa»nym elementami typogra�i s¡ rozmiar i proporcje pracy dyplomowej. Istnie-
je wiele przyj¦tych w ±wiecie rozmiarów ksi¡»ek. Proporcja wysoko±ci do szeroko±ci,
przyj¦te jako standard (ISO) w Europie, wynosi

√
2 : 1. Oczywi±cie powszechnie

przyj¦t¡ wielko±ci¡ papieru dla prac dyplomowych jest rozmiar A4. Istotne dla czy-
telnika s¡ równie» uªo»enie i proporcje powierzchni zadrukowanej i niezadrukowanej.
Istnieje wiele bardzo powa»nych opracowa« na ten temat. Czy ma to znaczenie jakie
proporcje b¦d¡ dobrane? Harmonijna kompozycja jest po prostu przyjemna dla oka
czytelnika. Nie nale»y jej przecenia¢, cho¢ z drugiej strony nie nale»y jej nie docenia¢.
Nale»y zatem przewidzie¢ odpowiednie marginesy. Dwa proponowane ukªady stron
dla standardu ISO zostaªy przedstawione na Rys. 3.1 [Wil02]. Nale»y równie» zapew-
ni¢ margines wewn¦trzny na opraw¦. W tej sytuacji mo»na przesun¡¢ powierzchni¦
zadrukowan¡ o wielko±¢ marginesu na opraw¦, zmniejszaj¡c tym samym margines
zewn¦trzny. Zgodnie z wytycznymi obowi¡zuj¡cymi dla Wydziaªu AEiI prac¦ druku-
je si¦ dwustronnie. Dobrym zwyczajem stosowanym w obszernych pracach drukowa-
nych dwustronnie jest rozpoczynanie nowego rozdziaªu zawsze od nieparzystej strony.
W niektórych przypadkach nale»y wstawi¢ pust¡ stron¦ pomi¦dzy rozdziaªami.
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Rys. 3.1: Ukªady stron dla standardów ISO
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3. Style

W caªej pracy powinny by¢ stosowane jednolicie czcionki (krój i wielko±¢), od-
st¦py, wci¦cia, znaki wypunktowania, itd. Podstawow¡ jednostk¡ logiczn¡ tekstu jest
akapit. Pocz¡tek danego akapitu jest zwykle zaznaczany gra�cznie na jeden z dwóch
sposobów:

• poprzez wci¦cie pierwszej linii,

• poprzez odst¦p pionowy od poprzedniego akapitu.

Bª¦dem jest ª¡czenie tych dwóch sposobów w jednym tek±cie. Tekst akapitu powinien
by¢ justowany.

Wypunktowania odpowiednio stosowane w tek±cie zwi¦kszaj¡ jego czytelno±¢. Na-
le»y pami¦ta¢, »eby znaki wypunktowania, wci¦cia, sposób wyrównywania tekstu,
byªy jednolite w caªej pracy. Wypunktowane listy zwykle wyrównuje si¦ do lewego
marginesu. Mo»na stosowa¢ wci¦cia tekstu. Je»eli tre±¢ za wypunktowaniem jest lo-
giczn¡ kontynuacj¡ akapitu, to trzeba pami¦ta¢, »eby za list¡ nie umieszcza¢ wci¦cia
czy odst¦pu.

Przyj¦te style formatowania powinny by¢ precyzyjnie i konsekwentnie stosowane
w caªej pracy.
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Rozdziaª 4

Rysunki, tabele, wzory

Oddzielne zasady dotycz¡ umieszczania w pracy autonomicznych elementów, takich
jak rysunki, tabele i wzory.

Jest kilka podstawowych zasad zwi¡zanych z umieszczaniem w tek±cie rysunków:

• zgodnie z prawem, autor pracy musi by¢ autorem rysunku umieszczonego w pra-
cy lub uzyskaª licencj¦ na jego wykorzystanie (patrz Rozdziaª 2.5); rysunek nie
podlega prawu cytatu,

• wszystkie rysunki umieszczane w pracy musz¡ by¢ dobrej jako±ci,

• ka»dy rysunek musi by¢ podpisany; podpis umieszcza si¦ pod rysunkiem; podpis
musi precyzyjnie i zwi¦¹le oddawa¢ to, co jest na rysunku,

• do ka»dego rysunku musi by¢ odwoªanie w tek±cie; rysunki umieszcza si¦ mo»-
liwie blisko odwoªania i, je±li tylko jest to mo»liwe, za miejscem pierwszego
odwoªania,

• rysunki musz¡ by¢ numerowane; nale»y odwoªa¢ si¦ do rysunku u»ywaj¡c jego
numeru; nie wolno stosowa¢ zwrotów �na poni»szym/powy»szym rysunku�,

• etykiety na rysunkach musz¡ by¢ w j¦zyku polskim.

Wszystkie rysunki w dokumencie powinny by¢ mo»liwie jednolite (podobna grubo±¢
linii, wielko±¢ i krój czcionek etykiet, podobny styl gra�czny, itd.). Przy odwoªaniu
do rysunku posªugujemy si¦ skrótem Rys. z odpowiednim numerem. Je±li zdanie
rozpoczyna si¦ od odwoªania, nale»y w miejsce skrótu u»y¢ peªnego sªowa.

Przykªad: Uogólniona struktura ukªadów CPLD z rdzeniem typu PAL zostaªa
przedstawiona na Rys. 4.1. Rysunek 4.1 przedstawia ogóln¡ struktur¦ . . . .

Bardzo du»y wpªyw na odbiór pracy ma czytelno±¢ rysunków. Chodzi oczywi-
±cie o zawarto±¢ merytoryczn¡ rysunku. Ka»dy rysunek powinien by¢ przemy±lany i
odpowiednio narysowany � w sposób czytelny dla czytelnika. Przykªad ¹le naryso-
wanego rysunku stanowi schemat ideowy przedstawiony na Rys. 4.2a. Prosty schemat
ideowy zostaª narysowany w sposób uniemo»liwiaj¡cy na pierwszy rzut oka zorien-
towanie si¦ w strukturze zasilacza. Zupeªnie inaczej sprawa wygl¡da w przypadku
schematu zaprezentowanego na Rys. 4.2b. Kluczow¡ zmian¡ w stosunku do schema-
tu z Rys. 4.2a jest nie tylko narysowanie standardowego potencjometru, ale równie»
odpowiednie uªo»enie elementów. W trakcie rysowania schematów ideowych nale»y

11



4. Rysunki, tabele, wzory

I/OKomórka
typu

PAL

I/OKomórka
typu

PAL

I/O Komórka
typu

PAL

I/O Komórka
typu

PAL

Matryca
po³¹czeñ

Rys. 4.1: Uogólniona struktura ukªadów CPLD z rdzeniem typu PAL

unika¢ stosowania tzw. �czarnych skrzynek�, a raczej u»ywa¢ odpowiednich, przyj¦tych
powszechnie, symboli. Zdarza si¦ te», »e forma schematu jest bli»sza tzw. �netlisty�
ni» rysunku wygodnego do analizy przez czytelnika. Prosz¦ pami¦ta¢, »e komputer
�woli� netlist¦, a schemat jest dla czªowieka. Przyj¦te s¡ zasady, »e sygnaª powinien
si¦ w miar¦ mo»liwo±ci �propagowa¢� od lewej strony do prawej, magistrala to zestaw
logicznie ze sob¡ poª¡czonych sygnaªów, itp.

VIN

LM350

C1 C2

C3 R1

POT1

4,8V

a)

VIN

LM350

C1 C2

C3

R1

POT1

b)

VOUT

Rys. 4.2: Schemat ideowy zasilcza: a) nieczytelny, b) czytelny

Podobne zasady, jak w przypadku rysunków, rz¡dz¡ tabelami. Jedna ró»nica po-
lega na tym, »e podpisy umieszcza si¦ nad tabel¡ (Tab. 4.1). Formatowanie tabel
w caªym dokumencie powinno by¢ jednolite.

Tab. 4.1: Bezpo±rednie porównanie wyników syntezy dla systemów . . .

k = 3 k = 4
Automat mb cb ih ioh mb cb ih ioh

at1 19/3 17/3 12/2 15/3 12/2 12/2 8/2 10/2
at2 14/2 14/2 17/3 18/3 10/2 10/2 12/2 12/2
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Podpisy rysunków i tabel musz¡ by¢ precyzyjne. Do najbardziej typowych bª¦dów
nale»y tworzenie skrótów my±lowych. Na przykªad podpis pod Rys. 4.1 miaªby tre±¢:
�Ukªad CPLD z rdzeniem typu PAL.�, podczas gdy rysunek przedstawia struktur¦
tego ukªadu. Nale»y wi¦c u»ywa¢ peªnych podpisów: schemat blokowy . . . , schemat
ideowy . . . , zdj¦cie modelu . . . , itd.

Wzorów nie opatruje si¦ podpisami, a tylko numerami. Numer wzoru nale»y umie-
±ci¢ w nawiasach okr¡gªych i wyjustowa¢ do prawego marginesu. Przykªad umiesz-
czenia wzoru w tek±cie pracy pokazuje wzór (4.1).

E = mc2 (4.1)

Numeracj¦ rysunków, tabel i wzorów mo»na prowadzi¢ w sposób jednopoziomowy
lub dwupoziomowy. Przy numeracji jednopoziomowej numery rysunków, tabel i wzo-
rów s¡ kolejnymi liczbami naturalnymi, np. Rys. 1, Rys. 2, Rys. 3. Nale»y zadba¢
o to, aby w numeracji nie byªo dziur i aby kolejne obiekty danego typu pojawiaj¡ce
si¦ w tek±cie miaªy kolejne numery. Je±li praca jest dªuga, a obiektów do ponumerowa-
nia du»o, wówczas taki system staje si¦ niekiedy kªopotliwy, poniewa» w niektórych
narz¦dziach dodanie nowego rysunku lub skasowanie którego± powoduje konieczno±¢
przenumerowania rysunków w caªej pracy. Problem ten mo»na zªagodzi¢ wprowa-
dzaj¡c numeracj¦ dwupoziomow¡. Przy numeracji dwupoziomowej numer rysunku,
tabeli czy wzoru skªada si¦ z dwóch liczb rozdzielonych znakiem kropki. Pierwsza
liczba jest numerem rozdziaªu, w którym dany obiekt zostaª osadzony, a druga ko-
lejnym numerem porz¡dkowym. Przy takim systemie wprowadzenie lub skasowanie
obiektu powoduje konieczno±¢ przenumerowania obiektów tylko w ramach jednego
rozdziaªu.
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Rozdziaª 5

Dobór literatury

Literatura powinna obejmowa¢ wszystkie kluczowe dla pracy pozycje. Zwykle w pra-
cy dyplomowej jest kilkana±cie pozycji. Odpowiedni dobór literatury obejmuje ksi¡»-
ki [AN92], artykuªy z czasopism [Kow08], doniesienia konferencyjne [Now05], prace
dyplomowe [Ano06] lub rozprawy doktorskie. Prace techniczne wymagaj¡ niejedno-
krotnie si¦gni¦cia do not aplikacyjnych [Alt02, Xil99] lub innych zasobów, jak np.
zbioru ukªadów testowych [MCN]. Nale»y unika¢ odwoªywania si¦ do stron interneto-
wych (np. Wikipedii), gdy» s¡ to ¹ródªa znacznie bardziej chimeryczne, ni» materiaªy
drukowane, a na dodatek cz¦sto trudno jest wskaza¢ autora informacji, czyli oso-
b¦ przyjmuj¡c¡ odpowiedzialno±¢ za jej prawdziwo±¢. W przypadku dokumentacji
�rmowej znalezionej w Internecie prawie zawsze prócz adresu internetowego mo»na
poda¢ sygnatur¦ danego dokumentu, np. numer notki aplikacyjnej, który identy�ku-
je go jednoznacznie i zdecydowanie pewniej od adresu strony. W takim przypadku
w spisie literatury podajemy przed wszystkim sygnatur¦ dokumentu, a adres strony
internetowej mo»emy doª¡czy¢ jako informacj¦ uzupeªniaj¡c¡.

Istnieje kilka ró»nych, przyj¦tych powszechnie, sposobów formatowania spisu lite-
ratury. Nale»y przyj¡¢ jeden ze sprawdzonych sposobów i konsekwentnie go stosowa¢.
Je»eli chodzi o kolejno±¢ pozycji w rozdziale �Literatura�, przyj¦te s¡ dwa podstawo-
we:

• kolejno±¢ alfabetyczna wg nazwisk,

• kolejno±¢ cytowania w tek±cie.

Wygodniejszy jest pierwszy sposób.
Przyj¦te s¡ te» dwa sposoby etykietowania pozycji literatury:

• cyfrowe,

• znakowe.

Etykiety cyfrowe s¡ bardziej przejrzyste, natomiast etykiety znakowe s¡ wygodniejsze
w stosowaniu � wszelkie zmiany kolejno±ci, dodanie nowych pozycji, czy usuwanie
istniej¡cych nie poci¡gaj¡ za sob¡ konieczno±ci przeszukiwania tekstu i przenumero-
wywania odno±ników. (Dla systemu LATEX kolejno±¢ i sposób etykietowania nie ma
znaczenia).
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Rozdziaª 6

Prezentacja dyplomowa

Jednym z elementów obrony pracy dyplomowej jest prezentacja wyników prac. W tym
celu przygotowuje si¦ najcz¦±ciej pokaz multimedialny. Typowy pokaz zawiera:

• slajd tytuªowy,

• agend¦ przedstawiaj¡c¡ zawarto±¢ prezentacji (odpowiednik spisu tre±ci) [opcjo-
nalnie],

• cel i zakres pracy,

• prezentacj¦ osi¡gni¦¢ w postaci schematów blokowych, schematów ideowych
(lub wybranych fragmentów), schematów blokowych lub fragmentów listingów
cz¦sci programowej, etc.,

• podsumowanie.

Prezentacja powinna by¢ przygotowana w formie umo»liwiaj¡cej jej przedstawie-
nie w czasie kilku do kilkunastu minut (zwyczajowo 12-15 minut). Czas ten nie pozwa-
la na przedstawienie szczegóªów pracy, zatem caªo±¢ musi by¢ dokªadnie przemy±lana
i przygotowana. Zawarto±¢ merytoryczna prezentacji powinna odpowiada¢ zawarto±ci
pracy. Prezentacja powinna zawiera¢ okoªo 10 dobrze przemy±lanych folii.

Tre±ci¡ pokazu powinny by¢ przede wszystkim rysunki, okraszone komentarzami i
tekstem. Nale»y unika¢ slajdów przepeªnionych tekstem. Rysunek zwykle niesie wi¦cej
informacji ni» zapisany caªy akapit. Przy przygotowaniu prezentacji nale»y równie»
pami¦ta¢ o ograniczonym kontra±cie projektorów. Dlatego te» nie nale»y u»ywa¢ maªo
kontrastuj¡cych obrazów i tekstów oraz nale»y dobra¢ odpowiednie tªo (wzorzec)
prezentacji.

Nie nale»y uczy¢ si¦ prezentacji �na pami¦¢�. Takie prezentacje wypadaj¡ zwy-
kle nienaturalnie. Jeszcze gorzej, jak dyplomant �zgubi� ' si¦ i usiªuje za wszelk¡ cen¦
przypomnie¢ sobie co powinien powiedzie¢. Znacznie korzystniej wypada dyplomant,
który kosztem recytowania wypowiada swoje przemy±lenia nawet, je»eli od czasu do
czasu musi zastanowi¢ si¦ na tym, co chce powiedzie¢. Do praktycznych pomysªów
nale»y równie» uczenie si¦ pierwszego zdania slajdu �na pami¦¢�. Pozwala to pªyn-
nie rozpocz¡¢ prezentacj¦ tre±ci i utrzyma¢ wªa±ciwy rytm. Nie nale»y czyta¢ tre±ci
slajdów.
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6. Prezentacja dyplomowa

Prezentacji nie mo»na przedªu»a¢ poza czas wyznaczony przez przewodnicz¡cego
komisji. Referat mo»e by¢ krótszy od 12 minut, a nie powinien by¢ dªu»szy od 15
minut.
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Rozdziaª 7

Podsumowanie

Jednym z bardziej istotnych rozdziaªów pracy dyplomowej jest podsumowanie. Pod-
sumowanie jest niejako rozszerzonym streszczeniem pracy. Oprócz kilku akapitów pre-
zentuj¡cych dokonania autora, �Podsumowanie� powinno zawiera¢ analiz¦ mocnych
i sªabych stron pracy, z �uwypukleniem� mocnych stron. Przedstawiona analiza ma
na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu cele zostaªy osi¡gni¦-
te. Powinno to by¢ napisane wprost. Mile widzianym elementem podsumowania jest
przedstawienie pomysªów na dalszy rozwój tematu. Podsumowanie powinno zmie±ci¢
si¦ na 1. do 2. stron.

Celem opracowania byªo przybli»enie dyplomantom zasad pisania pracy dyplomo-
wej zgodnie ze sztuk¡. Autorzy stworzyli niniejsze opracowanie w najlepszej wierze.
Nale»y jednak wyra¹nie podkre±li¢, »e przedstawione informacje, zwªaszcza w zakresie
zawarto±ci merytorycznej i zakresu stron silnie zale»¡ od konkretnej pracy. W nie-
których (uzasadnionych) przypadkach praca mo»e wygl¡da¢ inaczej, np. cel pracy
po kilkunastostronicowym wprowadzeniu, kilkustronicowe podsumowanie, inna ni»
proponowana zawarto±¢ dodatków, itp. Ostateczn¡ zawarto±¢ pracy proponuje dy-
plomant uwzgl¦dniaj¡c opinie promotora.
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Dodatki

Dodatki mog¡ obejmowa¢:

• dokªadne schematy,

• wzory pªytek drukowanych,

• instrukcje obsªugi,

• instrukcje laboratoryjne,

• du»e tabele,

• �listingi� programów,

• spis zawarto±ci pªyty CD,

• inne przydatne elementy, dopeªniaj¡ce caªo±¢ pracy.

Do pracy powinna by¢ doª¡czona pªytka CD z materiaªami:

• prac¡ dyplomow¡,

• peªnym projektem: schematy, wzory pªyt PCB, symulacje, itd.,

• instrukcjami laboratoryjnymi,

• peªnymi ¹ródªami programów,

• wszystkimi zaczerpni¦tymi materiaªami: noty aplikacyjne, katalogi, ¹ródªa za-
czerpni¦tych programów/modeli, itp.
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Skorowidz

FPGA, 6
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