
  

WYMOGI EDYTORSKIE PRAC MAGISTERSKICH  

W KATEDRZE GEOGRAFII EKONOMICZNEJ  

UNIWERSYTETU GDA ŃSKIEGO  

 

 

Informacje ogólne 

Pracę magisterską należy przygotować w 3 identycznych egzemplarzach, które powinny 
zostać złożone w dziekanacie Wydziału OiG co najmniej 2 tygodnie przed planowanym 
terminem egzaminu magisterskiego. Jeden egzemplarz otrzymuje promotor, jeden recenzent, 
trzeci zaś jest przechowywany w archiwum UG. 

Praca magisterska jest oceniana przez promotora pracy oraz recenzenta, wyznaczonego przez 
promotora. 

 

 

Formatowanie pracy 

Praca powinna być napisana czcionką Arial 11 pkt. lub Times New Roman 12 pkt. Wielkość 
czcionki podpisów tablic, rycin i fotografii: Arial 11 pkt. lub Times New Roman 12 pkt. 
Zawartość tablic wyłącznie czcionką Arial 11 pkt. lub 9 pkt., w przypadku większych tablic.  

Odstęp między wierszami winien wynosić 1,5 wiersza; marginesy: lewy: 3 cm, prawy: 2 cm, 
górny: 2 cm, dolny: 3 cm. Numeracja stron na dole po prawej stronie. Nie należy używać 
kapitalików (wielkich liter) do pisania tytułów (z wyjątkiem tytułu pracy) ani tekstu. 

Wielkość czcionki stosowana do numeracji rozdziałów i podrozdziałów powinna być zgodna 
z poniższym schematem:  

         Arial 11 pkt.                         Times New Roman 12 pkt. 

Wstęp                              15 pkt                                               16 pkt 

1. Problemy                     15 pkt                                               16 pkt 

   1.1. Rozmieszczenie       13 pkt                                               14 pkt 

         1.1.1. Infrastruktura       11 pkt                                              12 pkt 

           Komunikacja  11 pkt                                               12 pkt 

Ewentualne podziały podrozdziałów (np. Komunikacja, które nie są podawane w spisie treści) 
należy oznaczać bez numeracji za pomocą śródtytułu czcionką pochyloną: Arial 11 pkt. lub 
Times New Roman 12 pkt. 

Tekst winien być wyrównany do prawego marginesu (wyjustowany).  

Tekst pacy pisany jest w formie bezosobowej, np. w niniejszej pracy użyto, wykorzystano itp.  

Wyliczanie w pracy magisterskiej powinno być edytowane przy pomocy kropek bądź 
myślników (funkcja „wypunktowanie” w edytorze Word).  

Akapity powinny posiadać jednolitą w całej pracy wielkość wcięcia z lewej. Wielkość 
akapitów powinna zostać uwarunkowana przejrzystością pracy i ma mieć na celu ułatwienie 
jej czytania. Akapity nie powinny mieć mniej niż 2 wersy i nie więcej niż pół strony. 

 

 



  

Schemat układu pracy magisterskiej 

Pracę rozpoczyna strona tytułowa, przygotowana wg wzoru zamieszczonego na stronie 6, 
następnie spis treści, po czym następuje nienumerowany Wstęp, kończą nienumerowane 
Wnioski.  

Praca magisterska powinna być spójną całością, co w tekście znajduje swoje odbicie w 
odwoływaniu się do treści, które zostają szerzej lub w inny sposób omówione w następnych 
lub poprzednich rozdziałach. Odwołania mogą przyjmować formę: jak wspomniano w 
rozdziale 2.3.1. ...., co zostanie szerzej omówione w rozdz. .... , (por. rozdz. 3.1.2.), itp. 

Zapis i numeracja poszczególnych rozdziałów powinny zostać przygotowane wg poniżej 
przedstawionego układu. 

 

Wstęp 

1. Rozwój historyczny 

   1.1. Czynniki lokalizacji  

   1.2. Średniowiecze  

   1.3. Rozwój w okresie 1945-90  

2. Uwarunkowania przemian  

   2.1. Uwarunkowania przyrodnicze  

   2.2. Uwarunkowania gospodarcze  

          2.2.1. Przemysł  

          2.2.2. Komunikacja 

3. Struktura wewnętrzna 

Wnioski  

Bibliografia 

Spis tablic 

Spis rycin 

Spis fotografii 

Spis załączników 

Załączniki 

 

Tytuły zasadniczych części pracy magisterskiej, czyli Wstęp, poszczególne rozdziały oraz 
Podsumowanie, powinny być pisane w tekście pracy od lewej strony, natomiast tytuły 
wszystkich spisów powinny zostać wyśrodkowane. 

Podsumowanie pracy magisterskiej powinno być krótkim streszczeniem osiągniętych w pracy 
wyników poznawczych. Objętość Podsumowania nie powinna przekraczać 3 stron. 

 

 

 

 

 



  

Wstęp pracy magisterskiej 

Wstęp pracy magisterskiej musi zawierać następujące elementy, w podanej niżej kolejności 
(można pisać śródtytuły czcionką pochyloną):  

• Przedmiot pracy (na tle problematyki badawczej geografii społeczno-ekonomicznej)  
• Zakres przestrzenny i czasowy pracy  
• Cel poznawczy, metodologiczny, aplikacyjny pracy (możliwość praktycznego 

wykorzystanie wyników badań) 
• Problemy i hipotezy (pytania badawcze i wstępne odpowiedzi na nie)  
• Postępowanie badawcze i zastosowane metody  
• Źródła danych empirycznych  
• Przegląd wykorzystanej literatury, pogrupowanej wg poniższych kategorii: 

� Metodologiczna (teoretyczna, filozoficzna) 
� Dotycząca podobnej problematyki na innych obszarach 
� Dotycząca badanego obszaru, w tym ogólnie i analizowanego tematu na 

tym obszarze 
� Metodyczna pomocnicza (statystyka, kartografia itp.) 

• Układ pracy (zawartość poszczególnych rozdziałów)  
 

 

Opis tablic, rycin, fotografii 

Tytuł tablicy powinien znajdować się nad tablicą, źródło tablicy pod nią. Tytuł i źródło ryciny 
oraz fotografii podaje się pod ryciną lub fotografią.  

 

 

Tabl. 1. Rozmieszczenie uprawy chmielu w Polsce wg powiatów w 1999 roku 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego, 1999 

 

 

 

Ryc. 1. Percepcja chmielu w opinii mieszkańców Chmielna w 2002 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań terenowych 

 

 

 

Fot. 1. Plantacja chmielu w Chmielnie w 1999 roku 

Źródło: Ashley, 2000, s. 24 

 

 

 

 



  

Należy zachować zwiększony odstęp pomiędzy tytułem i źródłem a resztą tekstu. Numeracja 
rycin (skrót ryc.), tablic (skrót tabl.), fotografii (skrót fot.) prowadzona powinna być zgodnie 
z kolejnością zamieszczenia ich w pracy. Numeracja załączników (skrót zał.) prowadzona jest 
zgodnie z kolejnością ich omawiania lub odwoływania się do nich w pracy. Numeracje rycin, 
tablic, fotografii i załączników prowadzone są oddzielnie. Źródło fotografii własnych autora 
powinny być wykazane jako: zbiory własne. 

Przypisy w pracy magisterskiej mogą zawierać jedynie informacje o charakterze 
uzupełniającym lub poszerzającym omawiane w pracy zagadnienia. Numerowane liczbowo 
indeksem górnym (¹) przypisy powinny znajdować się na dole bieżącej strony, należy także 
zachować ciągłą numeracje przypisów w całej pracy. Przypisy powinny być pisane inną 
czcionką niż całość tekstu, np. Arial 10. 

 

Zapis bibliografii 

W tekście pracy magisterskiej powinny znaleźć się odwołania do każdej z pozycji literatury, 
znajdującej się w spisie bibliografii na końcu pracy. W tekście pracy nie należy umieszczać 
pełnej notki bibliograficznej, a jedynie jej skróconą wersję, pozwalającą odnaleźć daną 
pozycję w spisie.  

Odwołania w teście mogą przybierać następujące formy: (Malisz 1971), (por. Liszewski 
1999: 9-12), (Christaller za Maik 1999: 89), (Zarys geografii ... 2000). Można także powołać 
się na literaturę w zdaniu, np. „jak podaje D. Harvey (1985a), ...” lub „według S. 
Liszewskiego (1998) ...” . W przypadku wykorzystywania cytatów, należy bezwzględnie 
podać stronę cytowanej publikacji. Nie ma zwyczaju podawania pełnego imienia autorów; 
należy zamieszczać jedynie pierwsza literę imienia (w przypadku wplecenia nazwiska w tekst 
oraz w spisie bibliografii) lub samo nazwisko (w nawiasie). W pracach magisterskich 
realizowanych w Katedrze Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego nie stosuje się 
zwrotów ibidem, op. cit., itp. 

W przypadku prac zbiorowych lub roczników należy podać tylko dwa pierwsze wyrazy tytułu 
publikacji. Więcej niż dwa wyrazy tytułu mogą zaleźć się tylko w sytuacji, gdy dwa pierwsze 
wyrazy nie pozwalają na pełną identyfikację pozycji literatury, np.: (Rocznik Statystyczny 
Województwa Pomorskiego 2000, 2001) – gdy wykorzystuje się inne roczniki.  

Materiały źródłowe i bibliograficzne zaczerpnięte z internetu, z uwagi na swój efemeryczny i 
nietrwały charakter, możliwość ciągłych zmian i modyfikacji oraz generalny brak możliwości 
ich weryfikacji, nie stanowią źródeł o charakterze naukowym. Mogą być one 
wykorzystywane w pracach magisterskich jedynie w pojedynczych, szczególnych 
przypadkach, gdy nie istnieje możliwość odwołania się do materiałów drukowanych. W spisie 
bibliografii należy podać datę uzyskania materiałów internetowych. Powołania na tego typu 
literaturę w tekście powinny zawierać natomiast nazwisko autora np. (Treanor 2002) lub 
pierwsze wyrazy tytułu strony oraz rok, w którym uzyskano do niej dostęp, np. (Poetry Pages 
2001). 

W zapisie bibliograficznym człon poprzedzający tytuł publikacji zakończony jest kropką, 
która również znajduje się na końcu tegoż tytułu. Pozostałe elementy zapisu oddzielne są 
przecinkami. Strony w spisie bibliografii powinny się znaleźć wyłącznie w przypadku 
autorskich rozdziałów prac zbiorowych bądź artykułów w periodykach i czasopismach.  

 

 

 

 



  

 

Uporządkowany alfabetycznie spis bibliografii wykorzystanej w pracy magisterskiej, 
sporządzony według poniższego wzoru, należy umieścić na końcu pracy: 

 

Adorno Th. W., 1984, Socjologia i dialektyka. [w:] E. Mokrzycki (red.). Kryzys i schizma 2. 
Antyscejntystyczne tendencje w socjologii współczesnej. PIW, Warszawa,  5-46 

Castells M., 1982. Kwestia miejska. PWN, Warszawa 

Chojnicki Z., 1993, Postmodernistyczne zmiany globalnego porządku społeczno-
gospodarczego. Studia Regionalne i Lokalne, 12 (45), Uniwersytet Warszawski, 
Warszawa, 167-204 

Gospodarka Gdyni w latach 1990-2000. Przemiany strukturalne i tendencje rozwojowe. 1997, 
Program dla Polski w Zakresie Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego i 
Doradztwa dla Gmin, PADCO, Warszawa 

Harvey D., 1985a, The Urbanization of Capital. Studies in the History and Theory of 
Capitalist Urbanization. Blackwell, Oxford 

Harvey D., 1985b, The geopilitics of capitalism. [w:] D. Gregory, J. Urry (red.). Social 
relations and spatial structures. Macmillan, London,  128-163 

Krockow Ch. von, 1998, Czas kobiet. Plus, Gdańsk 

Liszewski S., 1999, Elity intelektualne w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi. [w:] 
Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach. XI 
Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź,  9-21 

Malisz B., 1971, Analiza progowa w zastosowaniu do planowania rozwoju miast i regionów. 
[w:] Metoda analizy progowej. Studia KPZK PAN, 34, Warszawa,  27-47 

Poetry pages. 2001-10-24, http://www.atlantic.com/kunstler.htm 

Reprywatyzacja – obowiązek moralny czy ekonomiczna konieczność? 1997, Komunikaty, 
Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 

Rocznik Statystyczny Gdyni 1996. 1996, Urząd Statystyczny, Gdańsk 

Struktura organizacyjna Portu Gdańskiego. 2002, Materiały niepublikowane Departamentu 
Rozwoju Kadr Zarządu Portu Morskiego w Gdańsku (maszynopis), Gdańsk 

Szmytkowska M., 1998, Przemiany społeczno-gospodarcze w Gdyni w latach 1994-1997. 
Urząd Miasta Gdyni, Biuro Planowania Rozwoju Miasta (maszynopis), Gdynia 

Treanor P., 2002-03-05,. An Urban Ethic of Europa. http://web.arch-mag.com/welcome/html 



  

 

Wzór karty tytułowej pracy dyplomowej 
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(LICENCJACKIEJ LUB MAGISTERSKIEJ) 

                        

 

                                

                                                  Praca magisterska wykonana  

                                                                            w Katedrze Geografii Ekonomicznej 

pod kierunkiem prof. UG dr hab. Iwony Sagan 
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druga strona karty tytułowej pracy dyplomowej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kierunek studiów: (Wpisz kierunek studiów) 

Specjalność: (Dotyczy WYŁĄCZNIE studiów stacjonarnych                            

i niestacjonarnych drugiego stopnia) 

Zakres seminarium dyplomowego: (Wpisz zakres uzgodniony z promotorem) 

Numer albumu: (Wpisz numer albumu) 

 


