
 

 
PRACA (PROJEKT) LICENCJACKA 

NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA WSAiB  
IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYNI 

 
 

 Formalną podstawę przygotowania projektu licencjackiego stanowi Uchwała Senatu nr  
3/05/2019 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni z dnia 27 maja 
2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Procesu Dyplomowania na studiach pierwszego  
i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich … (dokument w całości dostępny na 
stronie www - link do pliku 

  

 

Projekt licencjacki to innowacyjny sposób na wyrażenie indywidualnego zaangażowania 

studenta w wybrane zagadnienie wraz z możliwością jego oryginalnego i użytecznego 

rozwinięcia. Powinien on potwierdzać umiejętne wykorzystanie nabytych w trakcie studiów 

kompetencji i wzmocnienie ich potencjału w twórczym działaniu projektowym. Pozwala 

łączyć wiedzę, efekty uczenia się i kompetencje z różnych obszarów oraz wykazać się 

kreatywnością w oryginalnym opracowaniu. Student przygotowujący pracę dyplomową 

metodą projektu (projekt licencjacki) powinien wykazać się zdolnością rozwiązywania zadań 

praktycznych i podstawową umiejętnością ich naukowego opisu z uwzględnieniem 

najważniejszej, specjalistycznej literatury oraz metodologii. 

 

 Projekt licencjacki jest samodzielnym, autorskim opracowaniem praktycznego 

zagadnienia, prezentującym osiągnięte efekty uczenia się podczas studiów. Wymaga wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych oraz analitycznego podejścia i oceny 

specjalistycznego problemu związanego z wybranym kierunkiem/specjalnością studiów, 

przygotowującym do podjęcia pracy zawodowej. 

 Celem projektu licencjackiego powinno być opracowanie (rozwiązanie, opisanie, 

objaśnienie) konkretnego zagadnienia (tematu z zakresu specjalności). 

 Temat projektu licencjackiego powinien być zgodny z kierunkiem oraz zakresem 

(dawniej specjalnością). Powinien być oryginalny i nie pokrywać się z zadaniami ocenianymi w 

ramach innych przedmiotów w programie studiów.  

 Temat projektu proponuje student lub promotor. Zakres badawczy jest uzgadniany ze 

studentem i zatwierdzany przez prowadzącego seminarium na podstawie przedstawionego 

planu realizacji projektu. Zasady wyboru tematu pracy dyplomowej (projektu licencjackiego) i 

jego zatwierdzenia zawarto w § 3. REGULAMINU PROCESU DYPLOMOWANIA na studiach 

https://wsaib.pl/administrator/components/com_simplefilemanager/uploads/5d944425dada38.35657675/regulamin-dyplomowania2019.pdf


pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Wyższej Szkole 

Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (dostępny na www.wsaib.pl … s.1-4. 

 

Projekt licencjacki, spełniający kryteria pełnej realizacji założeń badawczych  składa się z 

następujących części: 

 

WSTĘP  

Rozdział I – wprowadzenie do problematyki, prezentacja założeń wstępnych i metodologii, 

oczekiwanych efektów projektowych i ich dokumentacja.  

I.1. Sprecyzowanie celu projektu, przedstawienie tezy lub tez badawczych, uzasadnienie 

motywacji do podjęcia tematyki, wskazanie na znaczenie projektu dla współczesnej wiedzy 

i praktyki, jego nowatorstwo, unikatowość   itp.  

I.2. Charakterystyka przedmiotu badań (podmiot gospodarczy lub gospodarujący), 

uzasadnienie wyboru metody lub metod i technik badawczych. 

Rozdział II   -  diagnostyczno-opisowo-krytyczny o objętości ok. 15-25 stron (32 000  - 40 000 

znaków bez spacji); obejmuje charakterystykę podjętej problematyki i zastosowanej metody 

badawczej, napisana poprawnym językiem z uwzględnieniem podstawowej terminologii 

specjalistycznej, przygotowana w oparciu o najważniejszą i aktualną literaturę przedmiotu  

oraz materiały pierwotne zgromadzone przez studenta  np. podczas odbywania praktyki  

zawodowej lub pracy zawodowej.           

II.1. Prezentacja koncepcji, problemu badawczego, opis sposobu wykonania projektu 

(rozwiązania  problemu). 

II.2. Opis poszczególnych zadań, faz realizacji projektu. 

WNIOSKI (podsumowanie i rekomendacje dla praktyki gospodarczej) 

SPIS LITERATURY I ŹRÓDEŁ  w tym m. in. 10-20 pozycji literatury publikowanej,  akty 

 prawne, materiały pierwotne, wyselekcjonowane publikacje netograficzne. 

  

 Projekt licencjacki powinien być opracowany poprawnie pod względem edytorskim 

zgodnie z przyjętymi wymaganiami, określonymi dla poszczególnych wydziałów w WSAiB. W 

projekcie licencjackim należy uwzględniać aparat naukowy (odsyłacze przypisy dolne, 

poprawnie zapisane noty bibliograficzne). 

  

 Ocena projektu licencjackiego dotyczy efektu działań praktycznych i części opisowej. 

Dokonują jej: promotor i recenzent. W ocenie uwzględnia się następujące kryteria: nowatorstwo 

podjętego problemu, oryginalność badawczą i osiągniętych rezultatów, zgodność uzyskanych 

http://www.wsaib.pl/


efektów z zakładanymi celami, zasadność przyjętej metody (metod) badawczej, spójność  części 

opisowej i działań praktycznych oraz sposób prezentacji projektu.  

 

Opracowała: prof. dr hab. Danuta Rucińska 
 


