
Rodzaje prac inżynierskich  
 
Praca inżynierska powinna być zgodna z kierunkiem kształcenia na Wydziale Informatyki i Matematyki  
UTH Radom. W pracy inżynierskiej student powinien: wykazać się znajomością literatury badanego obszaru i 
umiejętnością zastosowania metod i narzędzi badawczych w praktyce. Powinno dominować w niej praktyczne 
rozwiązanie problemu typowego, a nawet rutynowego zawierające konkretne propozycje wynikające  
z wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce.  
W szczególnych (uzasadnionych) przypadkach może mieć także charakter przeglądowy, systematyzujący 
określony wycinek wiedzy lub praktyki.  
Przygotowując opisową część pracy dyplomant powinien wykazać umiejętności redagowania spójnej, logicznej 
treści z wykorzystaniem poprawności i profesjonalizmu językowego. 
 
Praca inżynierska może mieć charakter: aplikacyjny, badawczy, projektowy lub oceniający praktykę  
w świetle teorii.  
 

• Praca o charakterze aplikacyjnym winna być dedykowana konkretnemu odbiorcy (istniejąca 
jednostka gospodarcza, organizacja czy instytucja). Zawiera projekt oraz wdrożenie procesu lub 
systemu (np. komputerowego, zarządzania firmą) realizującego określone funkcje użytkowe 
wynikające z analizy środowiska czy potrzeb użytkownika (np. wykrycia i usunięcia przyczyn 
niewłaściwej jakości).  

• Praca o charakterze badawczym zawiera eksperymentalne rozwiązanie określonej hipotezy 
badawczej. Obejmuje koncepcję i odpowiedni dobór metod badawczych, planowanie i organizację 
eksperymentu, przedstawienie uzyskanych wyników, ich dyskusję oraz sformułowanie wniosków.  

• Praca o charakterze projektowym stanowi kompleksowy projekt konkretnego systemu  
w istniejącej lub hipotetycznej firmie (np. procesu technologicznego, wytwarzania produktu, 
zarządzania, komputerowego, logistycznego, organizacyjnego, itp.) bez konieczności jego realizacji. 

• Praca oceniająca praktykę w świetle teorii powinna mieć charakter polemiczny i zawierać analizę  
i ocenę wybranego problemu/zagadnienia praktyki gospodarczej w oparciu o koncepcje i zagadnienia 
teoretyczne przedstawione w literaturze tematu (opracowania książkowe, czasopisma naukowe). 
 

  



Wymogi merytoryczne  
 
Przygotowanie pracy dyplomowej powinno u studenta ukształtować umiejętności:  

• poszerzania swej wiedzy przez samodzielne poszukiwania w istniejących opracowaniach naukowych,  

• diagnozowania i oceny problemu w badanym podmiocie gospodarczym lub instytucji,  

• stosowania warsztatu badawczego, a w szczególności stosowania metod pracy naukowej,  

• identyfikacji i analizowania otaczających zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi absolwent będzie miał  
do czynienia w praktycznej działalności,  

• dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie tych zjawisk,  

• czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej w zastosowaniu do 
praktyki,  

• właściwego wykorzystania źródeł literaturowych i powiązania problemu z literaturą przedmiotu,  

• samodzielnego redagowania spójnych i logicznych konstrukcji za pomocą jasnego, poprawnego  
i precyzyjnego języka.  

 
Praca powinna zawierać:  

• określenie problemu badawczego,  

• zdefiniowanie celu pracy,  

• charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych (metod badawczych, technik 
pomiarowych, wyposażenia pomiarowego) stosowanych w pracy,  

• prezentację wyników badań i ich analizę,  

• sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy.  
 
Podczas pisania pracy dyplomowej obowiązują przepisy prawa autorskiego. Niedopuszczalne jest 
przepisywanie całości lub fragmentów tekstu. Wszystkie wykorzystane w pracy materiały (cytowania, tabele, 
wykresy, fotografie itp.) pochodzące z innych źródeł powinny zawierać odsyłacze (przypisy) do źródła 
informacji (książka, publikacja w czasopiśmie, ew. Internet).  
 
Prace dyplomowe objęte są programem antyplagiatowym i każda praca jest sprawdzona pod kątem 
respektowania prawa autorskiego. 
 


