
Instrukcja dla autorów prac inżynierskich realizowanym na  
Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności 

 
 
 

Praca dyplomowa inżynierska na studiach pierwszego stopnia powinna wykazać posiadanie przez 
dyplomanta umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych w oparciu o znajomość podstaw 
teoretycznych lub empirycznych oraz umiejętność wykorzystywania znanych metod, analiz i 
komputerowych programów dotyczących rozpatrywanego problemu. Praca dyplomowa inżynierska 
powinna dotyczyć procesów i urządzeń technicznych, technologicznych lub problematyki materiałowej.  
Praca może mieć charakter projektowy, eksperymentalny lub stanowić ekspertyzę. 
 
Praca o charakterze projektowym powinna stanowić rozwiązanie konkretnego problemu/zadania dla 
określonego lub hipotetycznego podmiotu gospodarczego, np. udoskonalenie urządzenia lub procesu 
technologicznego, opracowanie dokumentacji systemowej zarządzania jakością, opracowanie projektu 
określonego procesu, dobór urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia konkretnego procesu  itp.  
 
Praca eksperymentalna powinna dotyczyć rozwiązania problemu o charakterze technicznym albo 
technologicznym i obejmować koncepcję pracy, zakres eksperymentu, dobór metod badawczych, 
przedstawienie uzyskanych wyników oraz wnioski.  
 
Ekspertyza powinna stanowić np. krytyczną analizę istniejących rozwiązań technicznych 
i technologicznych (urządzeń, systemów, procesów itp.), weryfikację funkcjonującego systemu 
zarządzania jakością lub analizę ekonomiczną procesu/przedsiębiorstwa itp. 
 

Opracowanie powinno zawierać opis stanu wiedzy z danej dziedziny, sporządzony na podstawie 
dostępnego piśmiennictwa oraz opracowanie postawionego zadania zakończone wnioskami lub 
podsumowaniem. 

 

INSTRUKCJA SZCZEGÓŁOWA 

Strona tytułowa: w nagłówku należy podać nazwę uczelni, wydziału, kierunku i specjalności studiów. 
Pod nagłówkiem umieścić imię i nazwisko autora, a pod nim tytuł pracy w języku polskim i angielskim. 
Za poprawne tłumaczenie tytułu pracy na język angielski odpowiada promotor pracy. Nazwa jednostki, 
w której wykonywano pracę, powinna być podana razem z informacją o osobie promotora na dole strony 
tytułowej (patrz załączony wzór).  

Tekst pracy:  czcionka Times New Roman 13 z odstępem 1,5 

Marginesy:  lewy - 3,5 cm, prawy - 1,5 cm, górny i dolny - 2,5 cm.  

Numeracja stron: w prawym górnym rogu; 

UWAGA!!! Numeracja musi uwzględniać wszystkie strony maszynopisu łącznie ze stroną tytułową, 
tabelami i rysunkami (na stronie tytułowej można pominąć nr 1 i zacząć wpisywać numerację od strony 
2). 

Praca powinna zawierać następujące rozdziały:  

Spis treści  

Streszczenie (w języku polskim, zakończone słowami kluczowymi) 
1. Wstęp (syntetyczny przegląd literatury związanej z tematem, zawierający tylko niezbędne 

informacje)  
2. Cel pracy  
3. Materiał i metody badań /Założenia projektu/Ekspertyzy 



4. Omówienie badań lub Projektu lub Ekspertyzy (wraz z założeniami, obliczeniami tabelami lub 
rysunkami i omówieniem przedstawianych wyników),  

5. Wnioski lub Podsumowanie,  
6. Bibliografia (w tym akty prawne oraz netografia) 
7. Załączniki  

 

UWAGA: W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z promotorem, niektóre z powyższych 
rozdziałów mogą zostać pominięte  

 

Początek każdego rozdziału należy rozpoczynać od nowej strony.  

 

Ad. pkt. 6. Bibliografia, czyli uporządkowany spis publikacji (książkowych, czasopism, artykułów w 
czasopismach, materiałów niepublikowanych, aktów normatywnych, źródeł internetowych itp.), do których 
autor odwołuje się podczas pisania swojej pracy, powinien być uporządkowany alfabetycznie według 
nazwiska pierwszego autora podając kolejno nazwiska i pierwsze litery imion wszystkich autorów, rok 
wydania pracy, tytuł pracy, pełną nazwę czasopisma, numer tomu i zeszytu oraz początkową i końcową 
stronę artykułu. W przypadku książek — nazwisko autora/ów i pierwsze litery imion (w pracach zbiorowych 
— redaktora), tytuł, rok wydania, wydawcę i miejsce wydania.  

Przykłady opisów bibliograficznych: 

1. Ambroziak Z. 1998. Produkcja piekarsko-ciastkarska. Część I. Wydawnictwo Szkolne i 
Pedagogiczne, Warszawa. 

2. Bartnikowska E. 2006. Chleb i przetwory zbożowe w modelach optymalnego żywienia. Przegląd 
Piekarski i Cukierniczy: 3, 2 - 4. 

3. Kawka A., Kroll T. 2006. Wpływ otrąb owsianych na jakość ciasta i pieczywa pszennego. 
Biuletyn IHAR 239, 237-245. 

4. Sahyoun N.R., Jaques P.F., Zhang X.L., Juan W., McKeown M. 2006. Whole grain intake is 
inversely associated with the metabolic syndrome and mortality in older adults. American Journal 
of Clinical Nutrition: 83(1), 124-131. 

 

Akty prawne (w porządku chronologicznym): 

1. Dz. U. 2016 r. poz. 1492. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie 
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. 

2. Dz. Urz. UE L 95 z 7.4.2017. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 
15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w 
celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i 
dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, 
(UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 
1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE 
i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i 
(WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 
96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli 
urzędowych). 

3. Dz. U. 2020 poz. 285. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw. 

 



Netografia (w porządku cytowania w tekście pracy i z podaniem daty dostępu do strony): 

1. https://www.portalspozywczy.pl/plikio/39095.html (dostęp 23.03.2020 r.) 

2. https://vemag.pl/fomaco_003.html (dostęp 23.03.2020r.) 

 

Literaturę cytuje się w tekście pracy podając w nawiasie: nazwisko autora i rok wydania publikacji, w 
przypadku dwóch autorów oba nazwiska i rok wydania, a gdy autorów jest więcej nazwisko pierwszego 
autora z dopiskiem „i wsp.”. Cytując kilka pozycji literatury zamieszcza się je w porządku 
chronologicznym np. (Sahyoun i wsp. 2006, Gawęcki 2012, Ciborowska i Rudnicka 2014, Bruffaerts i 
wsp. 2018, Szponar i wsp. 2018). Natomiast w przypadku dwóch lub więcej pozycji literatury tego 
samego autora(ów), wydanych w tym samym roku dodatkowo po roku dodaje się kolejne litery alfabetu 
np. (Gawęcki i wsp. 2012 a, Gawęcki i wsp.2012 b). 
W tekście pracy przy powoływaniu się na akty prawne podajemy w nawiasie numery dzienników, w 
których publikowane są te akty np.(Dz. U. z 2016 r. poz. 1492, Dz. Urz. UE L 95 z 7.4.2017) 
Powołując się na źródła internetowe (netografię) w tekście podajemy w nawiasach numer pozycji 
przypisany w spisie bibliografii zamieszczony na końcu tego rozdziału. 
            

Poniżej zamieszczono wzory stron tytułowych  

Zatwierdzone  przez Rady Programowe kierunków na Wydziale Biotechnologii i Nauk o 
Żywności . 



Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności 

Kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka 

 (14pt.) 

 

 

 

 

 

Jan Kowalski  

(16pt. pogrubione) 

 

 

 

Projekt linii do przygotowania nasion rzepaku do tłoczenia 
oleju  

(18pt. pogrubione) 
 

Project lines to prepare for the virgin rape seed oil 

 (14pt) 
 

 

Praca inżynierska  

wykonana pod kierunkiem 

dr hab. inż. Janina Nowak, prof. nadzw. 

w Katedrze ……………………………. 

 (13pt) 

 

 

Wrocław 202… 

WZÓR



Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności 

Kierunek: zarządzanie jakością i analiza żywności 

(14pt.) 

 

 

 

Jan Kowalski  

(16pt. pogrubione) 

 

 

Projekt systemu HCCP w ….. 
(18pt. pogrubione) 

 

Project of HCCP system in ……. 

 (14pt) 
 

 

 

Praca inżynierska  

wykonana pod kierunkiem 

dr hab. inż. Janina Nowak, prof. nadzw. 

w Katedrze ……………………………. 

 (13pt) 

 

 

 

Wrocław 202… 

  

WZÓR



Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności 

Kierunek: biotechnologia 

 (14pt.) 

 

 

Maria Nowak 

(16pt. pogrubione) 

 

 

Innowacja bioreaktora statycznego do kompostowania 
pierza drobiowego 

 (18pt. pogrubione) 
 

Innovation of static bioreactor for composting poultry feathers 

 (14pt) 
 

 

 

 

Praca inżynierska 

wykonana pod kierunkiem 

dr hab. Jana Kowalskiego, prof. nadzw.  

w Katedrze ……………………………. 

(13pt) 

 

 

Wrocław 202…. 

WZÓR



Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności 

Kierunek: technologia i organizacja gastronomii 

 (14pt.) 

 

 

 

Maria Nowak 

(16pt. pogrubione) 

 

 

 

Projekt technologiczny wytwórni lodów typu „slow food” 
 

 (18pt. pogrubione) 
 

Technological project of ice cream "slow food" production plant 
 (14pt) 

 

 

 

Praca inżynierska 

wykonana pod kierunkiem 

dr hab. Jana Kowalskiego, prof. nadzw.  

we współpracy  

z Imię i Nazwisko osoby z przemysłu,  

nazwa zakładu/firmy/restauracji 

(13pt) 

 

Wrocław 202…. 

WZÓR


