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Geneza tego dokumentu
W lutym 2013 miaªem przyjemno±¢ (pisz¦ to bez ironii) uczestniczy¢ w obronach prac in»ynierskich naszych zyków medycznych. Miaªem w r¦ku trzydzie±ci prac, jedn¡ trzeci¡ z nich przeczytaªem
dokªadnie, drug¡ trzeci¡  mniej dokªadnie, a pozostaªe przekartkowaªem. Nie jest to mój pierwszy kontakt z pracami naszych studentów  ale lutowe do±wiadczenia skªoniªy mnie do wypeªnienia skªadanego
(sobie) od dawna przyrzeczenia  napisania kilku sªów na temat edycji, ukªadu, prezentacji prac dyplomowych, a tak»e przygotowaniu si¦ do egzaminu. Przez prace dyplomowe rozumiem w pierwszym
rz¦dzie prace in»ynierskie i magisterskie, wykonywane na naszym Wydziale przez naszych studentów 
wszystkich trzech kierunków studiów. Pewne uwagi zawarte w tym skromnym dokumencie mog¡ jednak
przyda¢ si¦ tak»e studentom studiów doktoranckich naszego (i chyba nie tylko naszego) Wydziaªu.

Zanim zaczniesz pisa¢
Uwagi tzw. ogólne Prawda pierwsza: Internet jest peªen wszystkiego, a wi¦c mo»na w nim zna-

le¹¢ dowoln¡ liczb¦ poradników, instrukcji, czy te» wr¦cz surowych nakazów, wedªug których
nale»aªoby przygotowywa¢ prac¦ dyplomow¡. Nikt jednak nie udzieli Ci lepszych wskazówek ni»
osoba, b¦d¡ca Opiekunem (Promotorem) Twojej pracy. Studiowanie poradników internetowych,
przegl¡danie prac wzorcowych jest jednak warte grzechu: w dyskusjach z Twoim Opiekunem
(Promotorem) powiniene±(-nna±) reprezentowa¢ tak»e swoje wªasne zdanie, które  w razie potrzeby  b¦dziesz podpieraª(a) argumentami zaczerpni¦tymi z takich wªa±nie kwerend. Warto
wi¦c zagl¡dn¡¢ do Internetu i przegl¡dn¡¢ pewne materiaªy. Krótka (!) lista  na ko«cu tego
dokumentu.
Warsztat Prawda druga: Prace przygotowuje si¦ na komputerze, a raczej z pomoc¡ komputera

i zainstalowanego na nim oprogramowania. Normalnie, osoba przygotowuj¡ca prac¦ dyplomow¡
ma ju» swoje metody przygotowywania dokumentów, u»ywaj¡c konkretnych narz¦dzi. Warto
(znowu!) jednak wykorzysta¢ etap pisania pracy na opanowanie (udoskonalenie) umiej¦tno±ci
posªugiwania si¦ pewnymi narz¦dziami, które  z jednej strony  ciesz¡ si¦ powszechnym uznaniem, a przynajmniej akceptacj¡, a z drugiej strony  przydadz¡ Ci si¦ w Twojej dalszej pracy.
Dlatego pierwsze pytanie na które musisz sobie odpowiedzie¢: jakie b¦dzie Twoje podstawowe
narz¦dzie pracy? Jaki edytor? Jaki program do obróbki plików gracznych? I jakie  generalnie
 podej±cie do kwestii ilustracji w pracy?
Je»eli chodzi o edytor to  w dobie obecnej  mamy do wyboru

•

Microsoft Oce  czyli Word, plus ewentualnie Excel do tworzenia wykresów.

•

Analogiczne programy free-ware 'owe: typu Open (Libre) Oce.

•

AT X, czyli a document preparation system , jak to skromnie okre±la jego autor Leslie LamL
E
port.
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Osobi±cie uwa»am, »e programy free-ware 'owe raczej odpadaj¡. Nie oferuj¡ one do ko«ca takich
mo»liwo±ci jak imitowane przez nich produkty rmy Microsoft. Je»eli zale»y Ci na porz¡dnie

AT X.
wyedytowanej pracy, to pozostaje wi¦c alternatywa: Word czy L
E
AT Xa od dobrych dwudziestu lat i mog¦ z caªym przekonaniem powieJestem u»ytkownikiem L
E

AT X. Ale  nie oznacza to, »e jestem
dzie¢: jestem bardzo szcz¦±liwym u»ytkownikiem programu L
E
wrogiem Worda. U»ywam na co dzie« tego programu, gªównie ze wzgl¦du na jego wymienno±¢
i powszechno±¢. Uwa»am, »e jest to bardzo przyzwoity i skuteczny program do edycji tekstów, tak-

»e tych naukowych! Kªopot polega na jednym: przeci¦tny u»ytkownik Worda nie zdaje sprawy
z  nawet skromnej cz¦±ci  mo»liwo±ci jakie kryje ten program, a tak»e nie przestrzega kardynalnej zasady: konsekwencji w formatowaniu dokumentu, a wi¦c zachowania jednolitego stylu
w przygotowywaniu caªego dokumentu. Je»eli umiesz (solidnie!) wykorzystywa¢ klawisz malarz
formatów, je»eli wiesz co to s¡ style, je»eli zgª¦biªe±(-a±) ró»ne opcje i kruczki  mo»esz pisa¢
swoj¡ prac¦ przy pomocy Worda. Chyba, »e w Twojej pracy jest du»o wzorów matematycznych
i to takich, których edycja mo»e by¢ czaso- i pracochªonna. Wtedy zach¦cam do zaprzyja¹nienia

AT Xem.
si¦ z L
E
AT X to przyjazna dla u»ytkownika (ªatwiejsza w u»yciu) wersja programu T X,
Program L
E
E
wymy±lonego i zbudowanego (bo jest to misterna i wielopoziomowa budowla) przez ameryka«skiego matematyka, Donalda Knutha. W tej osobie poª¡czyªy si¦ szcz¦±liwie niew¡tpliwy geniusz

AT Xa, Lamport, niczego nie zepsuª!
matematyczny i nezyjny zmysª estetyczny. Co lepsze, autor L
E
AT Xa nale»aªoby wymieni¢:
Ani w estetyce, ani w funkcjonalno±ci programu. Jako zalety L
E

1. Nienachalne, ale konsekwentne i  co wa»ne  skuteczne dyscyplinowanie u»ytkownika w kwestii utrzymania jednolitego stylu dokumentu. Tytuªy jednostek sekcyjnych (rozdziaªy, podrozdziaªy, itp.) s¡ pisane zawsze identyczn¡ czcionk¡, a odst¦py po nich wstawiane te» zawsze
s¡ takie same  w Wordzie trzeba si¦ dobrze pilnowa¢, aby to uzyska¢.
2. Wspaniaªa  ªatwa i daj¡ca znakomite efekty estetyczne  edycja wzorów (struktur) matematycznych.
3. Mo»liwo±¢ nawigacji, zarówno wewn¦trznej jak i zewn¦trznej, w dokumencie (istotne w kontek±cie prezentacji, b¡d¹ lokowania dokumentu w sieci).
4. Automatyczne tworzenie spisów: tre±ci, tabel, rysunków, etc, a tak»e indeksu. (Word oczywi±cie te» to potra, ale  moim zdaniem  nie tak zgrabnie).

AT Xem jest konieczne w przypadku pisania artykuªów do periodyków
5. Posªugiwanie si¦ L
E

AT Xa i oczekuje,
naukowych. Ka»da szanuj¡ca si¦ naukowa gazeta ma swój wªasny styl L
E
»e szanuj¡cy si¦ autor wªa±nie z takiego stylu skorzysta podsyªaj¡c swój materiaª.

AT X ma i swoje wady. Podstawowa: nie jest to edytor typu WYSIWYG  czyli to
Oczywi±cie L
E
co widzisz, to dostaniesz. Tabele  przynajmniej takie zwykªe  tworzy si¦ w nim w sposób
bardziej skomplikowany ni» w Wordzie. Wstawianie rysunków (i tabel) do dokumentu wymaga

AT X wie lepiej gdzie powinna dana tabela si¦ znale¹¢). No,
odrobiny wprawy (bo czasami L
E
pewnie s¡ i inne wady, ale ja ich (ju»?) nie pami¦tam.

AT Xowego do pisania prac dyplomowych 
Nasza Uczelnia dorobiªa si¦ ju» wªasnego stylu L
E
zrobili to koledzy z Wydziaªu Matematyki Stosowanej. Z niewielk¡ przeróbk¡ (pierwsze dwie
strony odpowiedniej pracy mo»na znale¹¢

na stronie Wydziaªu:) mo»na ten styl u»y¢ do wy-

edytowania ±licznej pracy in»ynierskiej i/lub magisterskiej. Polecam. Polecam te»  na stronie
Wydziaªu Matematyki Stosowanej (podobny do tego dokumentu):

krótki poradnik) Do pracy

doktorskiej mam chyba lepszy styl. Zainteresowanych prosz¦ o zgªoszenie si¦.
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Je»eli chodzi o materiaª graczny. Pami¦taj, prosz¦, »e rysunki  ich tre±¢, ale tak»e ich jako±¢
 robi¡ kolosalne wra»enie na Czytelniku. Dlatego staraj si¦, aby to wra»enie byªo jak najlepsze
i unikaj:
1. Zamieszczania rysunków pobranych z Internetu w kiepskiej rozdzielczo±ci, które (powi¦kszone) wygl¡daj¡ w pracy mocno nieestetycznie.
2. Zamieszczania kiepskiej jako±ci skanów rysunków z ksi¡»ek/artykuªów. Je»eli jest to prosty
rysunek, to lepiej zrobi¢ go wªasnor¦cznie (z pewno±ci¡ potrasz posªugiwa¢ si¦ prostymi
programami  cho¢by typu SVG-edit  i stworzy¢ wªasnor¦cznie rysunek (który, oczywi±cie, po samodzielnym narysowaniu opatrzysz odpowiednim odwoªaniem  wg. [odno±nik

literaturowy] ).
3. Zamieszczania rysunków, które z racji swej skali (rozdzielczo±ci) s¡ maªo czytelne.
4. Pami¦taj tak»e, »e rysunek jest integraln¡ cz¦±ci¡ pracy  a wi¦c musi ilustrowa¢ konkretn¡
parti¦ tekstu. Zadbaj o to, aby ta korespondencja byªa logicznie uzasadniona. Zamieszczanie
wielu rysunków, które sªabo integruj¡ si¦ z tre±ci¡ pracy nie robi korzystnego wra»enia na
Czytelniku.

Piszemy prac¦. . .
ukªad pracy Je»eli ju» przygotowaªe± warsztat, to zastanów si¦ nad ukªadem pracy . Zwykle nie ma

tu miejsca na wielkie lozoe: wst¦p  w którym okre±lasz cel pracy, rozdziaª teoretyczny stanowi¡cy wprowadzenie w tematyk¦ pracy, rozdziaª o wykonanych pomiarach (obliczeniach); rozdziaª, który opisuje interpretacj¦ otrzymanych rezultatów i  najwa»niejszy  rozdziaª, w którym
podsumowujesz to co zrobiªe±(-a±), zwªaszcza w kontek±cie celów sformuªowanych w pierwszym
rozdziale. Staraj si¦, aby czytaj¡cy miaª jasno±¢ co do nast¦puj¡cych punktów
1. Co rzeczywi±cie Ty sam(a) zrobiªe±(-a±), co jest  na przykªad  dzieªem Twojego Opiekuna,
a co zostaªo zapo»yczone do pracy z zasobów literaturowych.
2. Czy postawione we wst¦pie zadanie zostaªo pomy±lnie zrealizowane. Nie zawsze si¦ to udaje 
nawet przy du»ym zaanga»owaniu Dyplomanta i Opiekuna. Ale wtedy nale»y (przynajmniej
spróbowa¢) wytªumaczy¢ obiektywne powody, które doprowadziªy do takiego nie-do-ko«capeªnego sukcesu. A jeszcze lepiej  mie¢ (i przedstawi¢) pomysª na nowe (dalsze) badania,
których wyniki powinny pomóc osi¡gn¡¢ w peªni pierwotnie zakªadany efekt ko«cowy.
Tak zwana teoria  zwykle prezentowana w pierwszym (drugim) rozdziale powinna by¢ napisana

tak, aby czytaj¡cy miaª absolutn¡ pewno±¢, »e rozumiesz (dobrze) to, o czym piszesz. Nie znaczy
to, »e w Twojej pracy jest miejsce na przedstawianie (tym bardziej wyprowadzanie) pewnych
podstawowych praw i zwi¡zków. Dlatego nie wyprowadzaj prawa Bernoulliego, je»eli zajmujesz si¦
w pracy przepªywami pªynów, ale przytocz go, skomentuj, zwró¢ uwag¦ na adekwatno±¢ (a mo»e
raczej: ograniczon¡ adekwatno±¢) tego wªa±nie prawa w opisie aktualnej sytuacji. I jeszcze jedno
 je»eli korzystasz z literatury, to  prosz¦  niech to b¦dzie dobra literatura. Niech cytowany
przez Ciebie akapit o prawie Bernoulliego nie pochodzi ze skryptu p.t. Fizyka dla kierunku
studiów, w którym caªa zyka mie±ci si¦ w setce godzin.
Pami¦taj te», »e podczas obrony pracy b¦dziesz miaª pytania dotycz¡ce wªa±nie tej teorii. Je»eli
odpowiesz na nie kiepsko, to zrobisz fatalne wra»enie. Dlatego, to co zapiszesz w pracy musi
by¢ przez Ciebie dobrze przemy±lane i przyswojone. Wskazane: wiedzie¢ wi¦cej z obszaru danej
tematyki ni» to co znalazªo si¦ w tek±cie pracy.
Tak zwane wyniki Nie ma grzechu, je»eli Twoja praca jest literaturow¡ kompilacj¡, stanowi¡c¡ np.

przegl¡d ró»nych typów cewek, u»ywanych przy obrazowaniu j¡drowego rezonansu magnetycznego. Wr¦cz przeciwnie  taka zgrabna, dobrze napisana kompilacja to bardzo po»yteczny dokument. Ale pisz¡c j¡ musisz wnie±¢ swój wkªad w ocen¦ mo»liwo±ci prezentowanych rozwi¡za«
technicznych i ich przydatno±ci w konkretnych sytuacjach. Musisz  przynajmniej w przybli»eniu
 orientowa¢ si¦ o wynikaj¡cej z tych wzgl¦dów popularno±ci danego rozwi¡zania. Tutaj ta sama
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uwaga co powy»ej: b¦dziesz z pewno±ci¡ o tym rozmawiaª z Komisj¡ Egzaminacyjn¡. Masz na
nich zrobi¢ wra»enie osoby kompetentnej w danym temacie.
B¦d¡c przy temacie kompilacji: nie unikniesz wtedy cytowania verbatim mniejszych lub wi¦kszych fragmentów tekstu. PN-ISO 690 (patrz ni»ej) okre±la wtedy surowe i jednoznaczne reguªy
cytowania (i odwoªywania si¦ do) oryginalnego dokumentu. Znajdziesz je (reguªy) w prezentacji
autorstwa pp. Piotra Haªadzi«skiego i Lecha Kaczmarka.
Wracaj¡c do wyników. Zadbaj o to, aby byªy jasno i rzetelnie przedstawione. W wi¦kszo±ci wypadków przy ich opracowaniu stosujesz pewne narz¦dzia statystyczne. Musisz przysi¡±¢ faªdów
i nauczy¢ si¦ odpowiednich rozdziaªów statystyki na blach¦. To  niestety  cz¦ste przypadki,
kiedy na egzaminie pytania o narz¦dzia statystyczne u»yte w pracy obna»aj¡ dyletanctwo Delikwenta. Nie wolno Ci stosowa¢ regresji liniowej nie wiedz¡c jaka jest jej lozoa i jaki za tym si¦
kryje aparat rachunkowy. Powszechnie stosowanych procedur statystycznych nie wolno traktowa¢
jako czarnych pudeªek.
Podsumowanie, wnioski ko«cowe Patrz wy»ej. Ten rozdziaª jest bardzo istotny i dlatego musisz

go przygotowa¢ porz¡dnie! A raczej  musicie go przygotowa¢ porz¡dnie razem  Ty i Twój
(Twoja) Opiekun(ka). Mo»e nie bardzo wypada tak pisa¢, ale . . . , zaryzykuj¦. Pami¦taj, »e pomoc
Opiekuna na jak¡ mo»esz liczy¢ (zwªaszcza w ko«cowym etapie redagowania pracy) zale»y w
du»ym stopniu od Twojej postawy od pocz¡tku tworzenia pracy.
Edytorskie grzechy gªówne Tutaj perfekcjoni±ci zechc¡ przeczyta¢ zgrabne artykuªy

Chwaªowskiego albo równie

p. Roberta

znakomity artykuª p. Janusza Mariana Nowackiego, który pojawiª

AT Xowcy wiedz¡ co to jest).
si¦ ok. 1995 roku na stronie GUST-u (L
E
W artykule p. Nowackiego mo»na znale¹¢ caªe bogactwo ró»nych smaczków typogracznych dla
naszych potrzeb warto pami¦ta¢, »e:
1. Wzory, wyst¦puj¡ce w pracy jako wydzielone równania s¡ tak»e cz¦±ciami zdania. Dlatego
ka»dy z nich ko«czymy b¡d¹ kropk¡ (je»eli to jest koniec zdania), b¡d¹ innym znakiem
przestankowym, wynikaj¡cym z reguª pisowni, o ile po wzorze rozpocz¦te zdanie kontynuuje
si¦. Bardzo rzadko zdarza si¦ sytuacja, kiedy »aden znak przestankowy nie jest potrzebny!
2. Po warto±ci liczbowej zmiennej zycznej wstawiamy przed jej jednostk¡ zwykªy odst¦p.

AT X potra¡). Wyj¡tki, to znaki procentów, stopni,
I to odst¦p nierozª¡czny (Word i L
E
minut i sekund (k¡towych). Te znaki skªada si¦ bez odst¦pu po liczbach, przy których sa
umieszczone. Przykªad (zapo»yczony od p. Nowackiego):
87,3% ludno±ci w Polsce boi sie nr 15 ustawy. 1 radian równa si¦

◦

58◦ 170 44, 800 .
5◦ .

N.B. znaczka

0
nie wolno zast¦powa¢ podniesionym zerem  5 to nie to samo co

3. Liczby  pocz¡wszy od liczb 5-cyfrowych  dzielimy na klasy: co trzy rz¦dy wielko±ci, wstawiaj¡c mi¦dzy nimi odst¦p równy 1/4-ej tzw. retu. Jeden ret to szeroko±¢ litery M

AT Xu egzystuje, jako naturalna jednostka dªugo±ci
w u»ywanym kroju pisma  to co w L
E

\em.

Ta zasada nie obowi¡zuje w przypadku podawania lat i numerów.

4. Pochylamy czy nie pochylamy. Tutaj mocno trzeba uwa»a¢. Kursywa powinna by¢ stosowana
ostro»nie. Ona ma podkre±li¢ co± bardzo wa»nego w bloku tekstu. Ale w jednym bloku nie
mo»e by¢ znowu samych wa»nych cosiów.
W ka»dym razie pami¦taj, »e nie wolno pochyla¢ (pisa¢ kursyw¡) nast¦puj¡cych bytów
typogracznych:

•

jednostek wielko±ci zycznych. Zamiast

m/s2

2
musisz pisa¢ m/s . I nie tªumacz si¦, »e

AT Xa.
Twój edytor tego nie potra! Je»eli rzeczywi±cie tak jest  zmie« edytor. Na L
E
A je»eli ju» zmienisz  to doª¡cz do swojej kolekcji pakietów dwa: SIstyle i SIunitx. Wtedy wszelkie kªopoty z jednostkami znikn¡! Jak si¦ to robi mo»esz zobaczy¢ w prezentacji
Pani Katarzyny Pieni¡»ek .

•

Symboli chemicznych, a tak»e towarzysz¡cych im liczb: atomowej i masowej. A wi¦c

1

1

1

zamiast 1 H b¡d¹ 1 H musi by¢ po prostu 1 H. Tak samo piszemy w przypadku bytów
0
2
z zyki j¡drowej  na przykªad neutronów i deuteronów: 1 n czy te» 1 d.
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•

Nazw funkcji i operatorów matematycznych. A wi¦c
zamiast

•
•

ln x, sin x, exp(x)

oraz

ln x, sin x, exp(x)

a tak»e

diva

div a.

Liczb, cyfr  dane numeryczne piszemy zawsze wyprostowane.
Kolejny grzech, obserwowany niestety cz¦sto w Waszych pracach to brak konsystencji
pomi¦dzy wygl¡dem wielko±ci wyst¦puj¡cych w obr¦bie wzoru (wzorów) matematycznego (-ych) i w obr¦bie tekstu. Prosz¦ popatrzy¢: je»eli pisz¦ np.

“...

W 0 (z) =

∂U
∂V
∂V
∂V
+i
=
+i
= −Ey − iEx = −i(Ex − i Ey ).
∂x
∂x
∂y
∂x
E = Ex + iEy = −iW 0 (z)

...



,

to opis wyst¦puj¡cych w powy»szych wzorach zmiennych musi wygl¡da¢ tak:
gdzie

Ex

x-owa pola elektrycznego;
Ey  skªadowa y -owa pola elektrycznego;
U = U (x, y)  cz¦±¢ rzeczywista potencjaªu zespolonego W ;
V = V (x, y)  cz¦±¢ urojona potencjaªu zespolonego W .

 skªadowa

a nie  na przykªad  tak
gdzie Ex  skªadowa x-owa pola elektrycznego;
...

...

U = U (x, y)
...

 cz¦±¢ rzeczywista potencjaªu zespolonego W;

....

Literki wielko±ci we wzorach i w tek±cie musz¡ wygl¡da¢ tak samo! Twój edytor tego
nie potra? Hmm. . .
5. Maªy, ale jak to z maªymi czasem bywa, wa»ny szczegóª. Podpisy pod rysunkami NIE ko«cz¡
si¦ kropk¡. Maªo kto o tym wie, a nawet jak wie  to nie przestrzega. A przyjdzie Wam kiedy±
ksi¡»ki pisa¢ i redaktorzy b¦d¡ kropki skre±la¢, a Wy  poprawki nanosi¢.

Po napisaniu (pierwszej wersji) pracy. . .
. . . musisz przeczyta¢ j¡  z uwag¡  od deski do deski. Wi¦kszo±¢ z Was nie u»ywa (dlaczego?)
opcji sprawdzania pisowni w dokumencie, czyli tak zwanego spell-checkera . Trzeba wychwyci¢ wszelkie
literówki, trzeba przeªama¢ na nowo tekst, tak aby na ko«cach wierszy nie pojawiaªy si¦ jedno-literowe
spójki, na ko«cu strony  pierwszy  i tylko pierwszy  wiersz kolejnego akapitu (tzw. szewc albo
sierota), a na pocz¡tku strony  ostatni (i tylko ostatni) wiersz akapitu (tzw. b¦kart albo wdowa). To

nie jest wielki trud  a uzyskane efekty bardzo si¦ opªac¡. Czytelnik (Opiekun, Recenzent) nie b¦dzie
si¦ z»ymaª czytaj¡c Twoj¡ prac¦ na okoliczno±¢ niedbalstwa jej Autora.

Odno±niki literaturowe, odno±niki cytowanych fragmentów tekstu, pobranych materiaªów gracznych, itp.
Przygotowanie spisu literatury to nie jest caªkiem ªatwe zadanie. Znowu  mo»na na ten temat
znale¹¢ bardzo dobre poradniki w Internecie. Na przykªad bardzo zgrabna prezentacja pp. Piotra
Haªadzi«skiego i

Lecha Kaczmarka, p.t. Cytowanie literatury i tworzenie spisu literatury cytowanej

wg standardów APA (poszukaj sam w Internecie). Nota bene  APA  to Ameryka«skie Towarzystwo
Psychologiczne, które  zapewne w trosce o zdrowie mentalne czytelników i autorów  opracowaªo
zbiór reguª (pierwsza wersja  rok 1929!) okre±laj¡cych m.in. konstrukcj¦ listy cytowa«. Te reguªy
staªy si¦ gªównym ¹ródªem natchnienia dla normy ISO 690 i jej polskiego wariantu, PN-ISO 690.
Wi¦cej, np.
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cho¢by w Wikipedii . I tutaj nie ma zmiªuj  je»eli chcesz by¢ w porz¡dku wobec ISO

690 musisz stosowa¢ podane w tej normie zasady. Warto ! Bo w ten sposób wchodzisz do edytorskiej
ligi d»entelmenów i szlachetnie urodzonych dam.

1

Jeden drobny kªopot  Polska wersja ISO 690 zostaªa wªa±nie zmodykowana  w pa¹dzierniku 2012. Ale zmiany
s¡ maªo istotne. Niemniej jednak, skrupulatny student mo»e sprawdzi¢ jak wygl¡da ta aktualna norma  w bibliotece
Wydziaªu.
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No oczywi±cie, je»eli wymogi ISO 690 wydaj¡ Ci si¦ zbyt wygórowane i nie masz gªowy (czasu,

AT Xa
ochoty. . . ) do takich bzdur to mo»esz bardzo prosto tego unikn¡¢, doª¡czaj¡c do znajomo±ci L
E
znajomo±¢ jego bardzo po»ytecznej przybudówki 

BibTEXa. Jak ªatwo domy±le¢ si¦ z nazw  chodzi

AT Xem narz¦dzie do tworzenia spisu literatury.
o kompatybilne z L
E

Napisana praca podlega. . .
. . . prezentacji, czyli obronie  przed odpowiedni¡ komisj¡.
Masz  zawsze  za maªo czasu na prezentacj¦. A przynajmniej tak Ci si¦ wydaje. A przecie» zwi¦zªo±¢ (ale i klarowno±¢) prezentacji b¦dzie wysoko (d)oceniana przez komisj¦! Przygotowuj¡c slide'y
pami¦taj o dwóch rzeczach:
1. Nie jest w Twoim interesie (ani mo»liwo±ciach) opowiedzie¢ wszystko w ci¡gu tych 1015 minut.
Dlatego wybierz rzeczy najistotniejsze, ale zarazem i te, którymi mo»esz si¦ pochwali¢. Je»eli byªy
to pomiary/obliczenia i uzyskaªe± ciekawe wyniki  skup si¦ na nich. Je»eli to byªa kompilacja
literaturowa  podaj jej ogólny zarys, wybierz sobie  Twoim zdaniem  interesuj¡cy jej punkt
i rozwi« go, nawet kosztem reszty. Wa»nym jest, aby to rozwini¦cie byªo ciekawe. Dla komisji
i dla Ciebie.
2. Pokazywane slide'y powinny zawiera¢ jak najmniej tekstu. Nie ma gorszej rzeczy, jak referat
sprowadzaj¡cy si¦ do beznami¦tnego odczytywania z wy±wietlonego prze¹rocza (ekranu) starannie wypisanych zda«. Mówi¢ trzeba z gªowy  ekran speªnia rol¦ pomocnicz¡. Oczywi±cie,
rysunki, wykresy, tabele wyników  maj¡ prawo by¢ wy±wietlane. Ale  nie wy±wietlaj tabeli
z dziesi¡tkami danych liczbowych, których wymow¦ mo»na zast¡pi¢ jednym wykresem!

Twój egzamin dyplomy. . .
. . . przed komisj¡ powinien stanowi¢ dla obu stron przyjemne i interesuj¡ce prze»ycie. Oczywi±cie,
stresuje Ci¦ pytanie: o czym b¦d¡ mnie pytali? No có», cz¦±¢ ogólna egzaminu to rzeczywi±cie mo»e
by¢ bardzo szeroki materiaª. W przypadku obrony pracy in»ynierskiej mo»esz si¦ liczy¢ z zakresem
. . . porównywalnym do zakresu pisemnego egzaminu in»ynierskiego. Ale przecie» przygotowywaªe±(a±) si¦ do niego kilka dni temu! Masz ±wietn¡ okazje podczas prezentacji pracy zaakcentowa¢ pewne
ogólniejsze problemy i zostawi¢ je  rozmy±lnie  nie do ko«ca omówione (przecie» nie masz na to
czasu!). Spróbuj wywoªa¢  z rozmysªem  w komisji pewien niedosyt. Ba, nawet mo»esz powiedzie¢ co±
w rodzaju szczupªo±¢ ram czasowych tej prezentacji nie pozwala mi tych kwestii omówi¢ dokªadniej.
Je»eli umiej¦tnie zaostrzysz apetyt czªonków komisji to mo»e wªa±nie po prezentacji pracy zostaniesz
poproszony(-a) o rozwini¦cie tych niedopowiedzianych kwestii. Obie strony b¦d¡ zadowolone. . .

Referencje
1. Poradniki pisania prac dyplomowych  tak jak wspomniaªem jest ich mnóstwo. Podaj¦ tylko dwa,
które wywarªy na mnie sympatyczne wra»enie.

•

Do±¢ rozwlekªy (i po angielsku)

artykuª p. Donalda McCloskey  wprawdzie dla ekonomi-

stów, ale ciekawy.

•

Krótka, kategoryczna do±¢

instrukcja z Politechniki Krakowskiej. Tutaj niektóre zalecenia

NIE s¡ poprawne. Ale pokazuj¡, jak mo»na podej±¢ do zagadnienia pt. planowanie.

•

Jeszcze raz polecam artykuª p. Nowackiego  TEXnologia a typograa .

2. Poradniki  jak tworzy¢ spis literatury

•

Zamieszczony w tek±cie dokument pp. Piotra Haªadzi«skiego i Lecha Kaczmarka.

•

W ±wiecie zdominowanym przez zwyczaje anglosaskie i ameryka«skie do±¢ popularny jest
Harvard System of Referencing

•

Aktualna PN ISO-690 (pa¹dziernik 2012)  Biblioteka Wydziaªu.
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