POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Zarządzenie nr 4 /2022
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych
Na podstawie § 52 ust. 3 Statutu PW zarządza się, co następuje:
§1
1. Ustala się wymogi edytorskie dla prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich
i magisterskich) w Politechnice Warszawskiej dotyczące:
1) okładki;
2) strony tytułowej;
3) układu pracy;
4) zasad redagowania.
2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 określono w załączniku nr 1 do zarządzenia.
3. Prace dyplomowe składane są w wersji elektronicznej w pisemnej bazie prac
dyplomowych USOS APD i nie ma obowiązku ich drukowania, przy czym prace
te powinny spełniać wymogi edytorskie, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4.
4. Dziekan wydziału może w dodatkowych wymaganiach, o których mowa w §4 pkt 3,
zastrzec obowiązek drukowania prac dyplomowych, przy czym prace te powinny spełniać
wymogi edytorskie, o których mowa w ust. 1.
5. Prace utajnione podlegają wymogom edytorskim, o których mowa w ust. 1. Zasady
postępowania z tymi pracami reguluje oddzielne zarządzenie Rektora.
§2
1. Biblioteka Główna PW opracowuje sposób redagowania przypisów oraz bibliografii
(wg różnych stylów), aktualizuje go oraz umieszcza na swojej stronie internetowej
w zakładce pt. „Dla autorów prac dyplomowych i naukowych”.
2. Publikacja sposobu redagowania przypisów oraz bibliografii nastąpi na stronie
internetowej Biblioteki Głównej PW, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie
niniejszego zarządzenia.
§3
1. Wzory okładek prac dyplomowych licencjackich, inżynierskich i magisterskich określono
w załączniku nr 2 do zarządzenia.
2. Wzory kolorystyczne wydziałów stosowane na okładkach prac dyplomowych określono
w załączniku nr 3 do zarządzenia.
3. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej określono w załączniku nr 4 do zarządzenia.
§4
Dziekan Wydziału informuje studentów o adresie internetowym, pod którym znajdują się:
1) wzory stron tytułowych prac dyplomowych,
2) wymagania, o których mowa w §1- 3,
3) dodatkowe wymagania wydziałowe.

§5
1. Okładki przygotowuje, drukuje i dostarcza do właściwego wydziału Oficyna Wydawnicza
PW, na zlecenie wydziałów.
2. Koszt okładki ustala Rektor.
§6
Procesy dyplomowania rozpoczęte przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia prowadzi
się na dotychczasowych zasadach do czasu ich zakończenia.
§7
Traci moc zarządzenie nr 43/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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