Ustalenia do tekstu pracy licencjackiej

Format:
A-4
Kolor papieru:
Biały
Kolor czcionki:
Czarny. Inne kolory dopuszczane są jedynie na rycinach.
Gramatura papieru:
Minimum 80 g/m²
Maksimum 90 g/m²
Marginesy:
Górny 2,5 cm; dolny 3,0 cm; lewy 3,0 cm; prawy 2,5 cm.
Numerowanie stron:
Prawy dolny róg, czcionka Times New Roman CE 10, opcja numerowania od pierwszej
strony wstępu pracy (jako strona 2).
Akapit:
Pierwszy akapit rozdziału lub podrozdziału bez wcięcia. Kolejne na 1,25 cm (tabulatorem).
Czcionka tekstu podstawowego:
Tekst podstawowy Times New Roman CE 12; tekst wyjustowany.
Odstępy:
Odstęp między wierszami 1,5; brak dodatkowych odstępów między akapitami.
Przypisy:
Przypisy numerujemy dla całości pracy kolejnymi cyframi arabskimi; przypisy
umieszczamy u dołu strony, której dotyczy; czcionka Times New Roman CE 10, tekst
wyjustowany; treść przypisu zaczynamy wielką literą, odstęp międzywierszowy 1,5.
Lista punktowana:
Punktory według poniższego wzoru; wcięcie 1,25 cm; Pomiędzy punktowanym tekstem
średniki, a na końcu kropka.
 Tekst;
 Tekst;
 Tekst;
 Tekst.
Układ pracy:
Strona tytułowa
Spis treści (zdefiniowane nagłówki pozwolą utworzyć automatycznie spis treści)
Rozdziały
Bibliografia
Spis tablic (automatycznie z numerami stron)
Spis rycin (automatycznie z numerami stron)
Spis załączników (jeśli występują w pracy)
Załączniki (jeśli występują w pracy)

Rozdziały i podroździały:
Ustalenia wspólne: wyrównywanie tekstu do lewej, odstęp międzywierszowy 1,5; czcionka
Times New Roman CE pogrubiona.
1. Rozdział zaczynamy od nowej strony, rozmiar czcionki 16, w opcji akapitu odstęp
„przed” wierszem na 0 pkt., odstęp „po” na 18 pkt; (NAGŁÓWEK 1)
1.1. Podrozdział - kontynuacja strony, rozmiar czcionki 14; w opcji akapitu odstęp „przed”
wierszem na 18 pkt., odstęp „po” na 12 pkt; (NAGŁÓWEK 2)
1.1.1. Podrozdział podrozdziału - kontynuacja strony, rozmiar czcionki 12, w opcji akapitu
odstęp „przed” wierszem na 12 pkt., odstęp „po” na 6 pkt. (ze względu na niewielkie
rozmiary opracowania, unika się rozdrobnień na podrozdziały podrozdziału).
Pozostałe uwagi:
Należy pamiętać, że w spisie literatury powinny znaleźć się wszystkie pozycje, na które są
powołania w tekście, natomiast tych autorów, których nie cytujemy nie umieszczamy
w
spisie literatury !
W tekście unikamy kolokwializmów! Cudzysłów stosujemy tylko przy cytowaniu!
Wstęp pracy licencjackiej i magisterskiej musi zawierać następujące elementy, w
podanej niżej kolejności (można spisać śródtytuły czcionką pochyloną):
 Przedmiot pracy (na tle problematyki badawczej geografii społecznoekonomicznej);
 Zakres przestrzenny i czasowy pracy;
 Cel poznawczy, metodologiczny, aplikacyjny pracy (możliwość praktycznego
wykorzystania wyników badań);
 Problemy i hipotezy (pytania badawcze i wstępne odpowiedzi na nie);
 Postępowanie badawcze i zastosowane metody;
 Źródła danych empirycznych.
Bibliografia – odstęp pomiędzy poszczególnymi pozycjami literatury 10 punktów „po”.
Całą pracę w wordzie należy przesłać najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2019 na adres
geoac@ug.edu.pl, a dopiero po wprowadzeniu poprawek przekazać wydruk dr Grażynie
Chaberek-Karwackiej (w maju 2019).
Ostateczną wersję pracy w formacie pdf należy przesłać na adres Katedry gp@ug.edu.pl
po złożeniu w Dziekanacie (czerwiec-lipiec 2019)
Ważne informacje:
https://oig.ug.edu.pl/studenci/zasady_skladania_prac_dyplomowych_0

