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1. Wst#p
Drogie Kole"anki, Szanowni Koledzy,
W#a$nie rozpoczynacie lektur% Poradnika Pisania Pracy Dyplomowej
przygotowanego specjalnie dla Was przez Komisj% Dydaktyczn! Samorz!du
Studentów Politechniki Warszawskiej. W trakcie prac nad Poradnikiem uwa"nie
ws#uchiwali$my si% w Wasze potrzeby dotycz!ce formy i zawarto$ci Poradnika
poprzez Wasze Wydzia#owe Rady Samorz!du. Ponadto, dzi%ki radom O$rodka
Informacji Naukowej Biblioteki G#ównej Politechniki Warszawskiej, wzbogacili$my
Poradnik o zagadnienia z zakresu wyszukiwania, zarz!dzania oraz zastosowania
informacji naukowej.
Poradnik jest równie" efektem wspó#pracy z osobami, które napisa#y
ju" prac% dyplomow! w Politechnice Warszawskiej, a co wi%cej skutecznie
j! obroni#y.
Poradnik jest prób! odpowiedzi na pytania, które my sami, jako dyplomanci
zadawali$my sobie pisz!c prac% dyplomow!. Starali$my si%, aby wi%kszo$&
tytu#ów rozdzia#ów mia#a form% hipotetycznych pyta*, jakie mo"ecie sobie
zadawa&, a tre$& rozdzia#ów by#a jak najbardziej wyczerpuj!c! odpowiedzi!
na te pytania. W Poradniku odnajdziecie szczegó#owe informacje dotycz!ce
wyszukiwania informacji naukowej w elektronicznych bazach i katalogach
oraz przyk#adowy szablon pracy dyplomowej i innych przydatnych dokumentów.
Zaprezentowane w Poradniku informacje nie powinny by& traktowane jako
instrukcja. Maj! one by& pomoc! w tym najtrudniejszym momencie, jakim jest
pocz!tek pisania pracy dyplomowej.
Mamy jednak $wiadomo$&, "e Poradnik nie jest idealny. Wynika to przede
wszystkim z wielkiej ró"norodno$ci wydzia#ów w naszej Alma Mater, dlatego
nie wahajcie si% zg#asza& swoich uwag, co do jego zawarto$ci Przewodnicz!cemu
Komisji Dydaktycznej SSPW na adres e-mail kd@samorzad.pw.edu.pl.

Zespó# ds. Studiów Trójstopniowych
Komisja Dydaktyczna Samorz!du Studentów
Politechniki Warszawskiej 2009 rok
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2. Jak wygl$da schemat post#powania dyplomanta?
Wybór tematu
i promotora pracy
dyplomowej

Zatwierdzenie
wyboru tematu
i promotora pracy
dyplomowej

Wyszukiwanie
informacji naukowej

Dwa miesi!ce przed rozpocz%ciem
semestru dyplomowego dla studiów I stopnia
i semestru poprzedzaj!cego dyplomowy
dla studiów II stopnia.
Drugi tydzie* semestru dyplomowego
dla studiów I stopnia, drugi tydzie* semestru
poprzedzaj!cego dyplomowy dla studiów
II stopnia.

Czas, jaki po$wi%cimy na wyszukiwanie
informacji naukowej oraz pisanie pracy
dyplomowej zale"y od nas. Warto jest jednak
pracowa& systematycznie.

Pisanie pracy
dyplomowej
Z#o"enie pracy
w Dziekanacie

Trzy tygodnie przed ko*cem semestru
dyplomowego dla studiów I stopnia, dla studiów
II stopnia: 1 marca na studiach ko*cz!cych
si% semestrem zimowym, 15 wrze$nia
na studiach ko*cz!cych si% semestrem letnim.

Recenzja pracy
dyplomowej

Przepisy nadrz%dne nie wyznaczaj! czasu,
w którym recenzent musi wyda& opini%
nt. pracy. Na ogó# trwa to ok. miesi!ca.

Dopuszczenie do obrony

Przepisy nadrz%dne nie wyznaczaj! czasu,
w którym Dziekan musi podj!& decyzj%
o dopuszczeniu do obrony. Na ogó# trwa
to ok. miesi!ca.

Obrona pracy i egzamin
dyplomowy

Egzamin dyplomowy powinien odby&
si% w ci!gu miesi!ca od daty dopuszczenia.

Wydanie dyplomu

Odbiór i bycie
dumnym z obronionego
dyplomu Pol techniki
Warszawskiej ;)

30 dni od zaliczenia egzaminu.

Ca#e "ycie :D

6DPRU]ąG 6WXGHQWyZ 3ROLWHFKQLNL :DUV]DZVNLHM



3RUDGQLN 3LVDQLD 3UDF\ '\SORPRZHM

3. Jaki jest cel pisania pracy dyplomowej?
Praca
dyplomowa
jest
ostatecznym
elementem
toku
kszta#cenia.
Po jej obronie i pozytywnym wyniku egzaminu dyplomowego, otrzymacie tytu#
licencjata, in"yniera, in"yniera architekta, magistra, magistra in"yniera b!d'
magistra in"yniera architekta. Jednak"e celem pisania pracy nie jest jedynie
zdobycie jednego z wy"ej wymienionych tytu#ów. S#u"y ona podsumowaniu
osi!gni%tej podczas studiów wiedzy, ze szczególnym uwzgl%dnieniem wybranej
specjalizacji. Weryfikuje umiej%tno$& samodzielnego doboru literatury, analizy
przedmiotu bada* oraz formu#owania wniosków.
Dlatego praca dyplomowa jest szczególn! form! pracy naukowej,
która polega na zbadaniu nowych zale"no$ci mi%dzy znanymi ju" zjawiskami
lub analizie dot!d nieznanych. Ze wzgl%du na element innowacyjno$ci w ka"dej
pracy dyplomowej, w celu postawienia tezy i wyci!gni%cia odpowiednich
wniosków mo"na korzysta&: z dorobku naszych poprzedników, literatury
w formie ksi!"kowej i elektronicznej, informacji patentowych i normalizacyjnych
a tak"e czasopism naukowych, materia#ów konferencyjnych itd.
Ze wzgl%du na charakter pracy dyplomowej mo"na wprowadzi& podzia# na dwa
rodzaje prac dyplomowych:
1) Kompilacyjn! – jest oparta na syntezie wniosków z istniej!cych bada*
danego zjawiska, a nast%pnie na podsumowaniu i ocenie zebranego
materia#u.
2) Badawcz! – opart! na badaniu okre$lonego zjawiska.

4. Jak wybra% temat i promotora pracy dyplomowej?
Pierwszym i najwa"niejszym krokiem w procesie pisania pracy dyplomowej
jest w#a$ciwy wybór tematu. Nie nale"y robi& tego pochopnie. Pisanie na temat,
na który macie szerok! wiedz%, a niekiedy i do$wiadczenie, wp#ywa na lepszy
efekt finalny pracy.
Przewa"nie
w
okolicy
dwóch
miesi%cy
przed
ko*cem
semestru
poprzedzaj!cego
semestr,
w
którym
piszecie
prac%
dyplomow!
(tj. w kwietniu dla osób pisz!cych w semestrze zimowym oraz w grudniu
dla osób pisz!cych w semestrze letnim) pojawiaj! si% propozycje tematów
z instytutów/zak#adów na Waszym wydziale. Do tego czasu warto si% zastanowi&,
jakiej dziedziny ma dotyczy& temat Waszej pracy. By& mo"e w$ród
proponowanych tematów b%dzie temat trafiaj!cy w Wasze gusta. Je$li takiego
tematu nie odnajdziecie, mo"ecie zaproponowa& wybranemu promotorowi
lub pracownikowi
naukowemu
zg#oszenie
Waszego
tematu.
Nale"y przy tym pami%ta&, "e nie ka"dy pracownik naukowy mo"e by&
promotorem pracy o zadanym temacie. Zanim zdecydujecie si% ostatecznie,
dowiedzcie si%, jakie s! szanse na to, aby wybrana osoba zosta#a opiekunem
Waszej pracy.
Przy wyborze tematu kierujcie si% dost%pno$ci! literatury oraz mo"liwo$ci!
wykonania niezb%dnych bada*.
Pami%tajcie równie", "e w trakcie opracowywania tematu mo"ecie liczy&
na pomoc kolegów, promotora oraz innych pracowników naukowych.
4.1.

Kim jest promotor?

Jest Waszym opiekunem w trakcie pisania pracy dyplomowej. Prowadzi
Wasz! prac%, doradza, co mo"na w niej udoskonali&, a co mo"na pomin!&
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bez uszczerbku merytorycznego. Powinna by& to osoba, z któr! #atwo mo"na
si% porozumie&, dysponuj!ca czasem dla studentów oraz ch%tna do pomocy.
Kolejnym wa"nym kryterium jest to by dziedzina wiedzy, jak! chcieliby$cie
przedstawi& w Waszej pracy dyplomowej, le"a#a w zakresie zainteresowa*
oraz kompetencji naukowych promotora. W pewnym sensie promotor równie"
firmuje Wasz! prac% swoim nazwiskiem.
Pami%tajcie, "e wybór dobrego promotora, to ju" po#owa sukcesu.
4.2.

Kto mo&e by% promotorem?

Praca in"ynierska lub licencjacka – promotorem mo"e by& pracownik
naukowy b!d' naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej o stopniu
co najmniej magistra.
Praca magisterska – promotorem mo"e by& pracownik naukowy b!d'
naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej o stopniu, co najmniej doktora.
4.3.

Co wybra% najpierw: temat czy promotora?

Korzystniej
jest
najpierw
wybra&
„dobrego”
promotora.
Powinien
by& on nie tylko osob! kontaktow!, ale tak"e kompetentn! w dziedzinie Waszych
wspólnych zainteresowa*. To w#a$nie z nim powinni$cie ustali& temat pracy
dyplomowej.
Wybór w pierwszej kolejno$ci tematu b%dzie dla Was najkorzystniejszy,
je$li w$ród proponowanych przez Wydzia# tematów odnajdziecie taki,
który odpowiada Waszym zainteresowaniom naukowym.
4.4.

Jak zg!osi% w!asny temat pracy dyplomowej?

Formalnie tylko pracownicy mog! zg#asza& tematy prac dyplomowych. Zatem
je$li chcecie pisa& prac% na temat, który sami zaproponujecie, musicie najpierw
znale'& promotora. Nast%pnie wspólnie z nim ustalacie temat pracy, który on,
specjalnie dla Was, zg#osi.

5. Jak wygl$da struktura pracy dyplomowej?
Poni"ej
odnajdziecie
przyk#adow!
struktur%
pracy
dyplomowej.
Jest ona zgodna z ogólnie przyj%tym wzorcem. Jednak wszelkie odst%pstwa
s! dopuszczalne, czy nawet konieczne, by jak najlepiej odpowiada#y charakterowi
Waszej pracy.
W tworzeniu tej cz%$ci wykorzystywali$my porady znalezione na stronach
p. mgr in". Piotra Nazimka z Wydzia#u EiTI oraz dra in". Krzysztofa
Kaczmarskiego z Wydzia#u MiNI.
5.1.

Strona tytu!owa

Przyk#adowe strony tytu#owe znajduj! si% w Aneksie A. Na stronie tytu#owej
warto jest równie" umie$ci& podzi%kowania dla promotora. Oczywi$cie,
je$li chcieliby$cie w ten sposób podzi%kowa& promotorowi za wspó#prac%.
5.2.

Spis tre"ci

Najlepiej u"y& automatycznie generowanego spisu stron przez edytory tekstu
spisu tre$ci. Tre$& pracy powinna sk#ada& si% z nast%puj!cych cz%$ci:
1) Wst%p,
2) Cel i zakres pisania pracy dyplomowej,
3) Wst%p teoretyczny, przegl!d aktualnego stanu wiedzy,
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4) Metodyka badawcza i u"yte materia#y,
5) Opis wyników i ich analiza,
6) Dyskusja wyników bada*,
7) Wnioski.
Pami%tajcie, "e wsz%dzie tam, gdzie odwo#ujecie si% do bibliografii
po wstawieniu cytowanego tekstu lub u"yciu informacji z publikacji, nale"y
zaznaczy&, z której pozycji korzystano. Najcz%$ciej robi si% to poprzez wstawianie
w tek$cie odno$ników z numerem pozycji w bibliografii, np. [1].
5.3.

Bibliografia

Powinna zawiera& ponumerowany spis wszystkich 'róde#, z których
korzystali$cie w Waszej pracy dyplomowej. Pami%tajcie, "e wszelkie niepodane
w bibliografii cytowania mog! by& potraktowane jako plagiat.
Przyk#ad bibliografii:
[1]

Pomiary. Praca zbiorowa pod red. W. Irtualnego.

Warszawa, Wydawnictwo 1984
[19] Rzecznik Prasowy Organizacji Zrzeszaj!cej Super Profesorów
[23]

www.bardzoinformacyjnastrona.org, 26.08.2009

5.4.

Spis rysunków, tabel i schematów

Spis ten nie jest konieczny, jednak umo"liwi czytaj!cemu Wasz! prac%
(czyli promotorowi i recenzentowi) sprawniejsze poruszanie si% po pracy
i jej lepszy odbiór. A dobry odbiór pracy zwi%ksza Wasz! szans% na dobr! ocen%.
Spis powinien zosta& umieszczony na ko*cu tekstu.
5.5.

Spis za!$czników

By& mo"e w Waszej pracy wykorzystywali$cie d#ugie obliczenia albo bogate
dane statystyczne (np. kilkustronicowe tabele). Takie informacje najlepiej
jest do#!czy& na ko*cu pracy, w formie za#!czników.
5.6.

Opis do!$czonej p!yty CD

Je$li do pracy do#!czona jest p#yta CD, warto krótko omówi&, co znajduje
si% w jej katalogach. W przypadku typowej pracy dyplomowej, której jednym
z efektów jest program komputerowy, struktura katalogów mo"e wygl!da&
na przyk#ad tak:
1) doc – dokumentacja pracy (wraz z jej tekstem i je$li to mo"liwe
prezentacj! z obrony),
2) src – pliki 'ród#owe
i uruchomienia,

w

formie

gotowej

do

skompilowania

3) lib – biblioteki wykorzystywane przez aplikacj%,
4) bin – aplikacja gotowa do uruchomienia (najlepiej przy pomocy
pojedynczego pliku),
5) data – dane wykorzystywane przez aplikacj%, przyk#adowe pliki itp.
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5.7.

O"wiadczenie

O$wiadczenie o w#asnor%cznym wykonaniu pracy. Jego wzór znajdziecie
w Aneksie A.
5.8.

Streszczenie

Powinno mie&
dyplomowej.
5.9.

1-2

strony

A4

i

zawiera&

kwintesencj%

naszej

pracy

Streszczenie w j#zyku obcym

Nale"y je napisa&, je$li niezb%dny jest odpis dyplomu w j%zyku obcym.
Powinno mie& form% analogiczn! jak streszczenie, tylko w j%zyku obcym – warto
skonsultowa& poprawno$& t#umaczenia, zw#aszcza nazw specjalistycznych
z promotorem b!d' innym pracownikiem naukowym.

6. Terminy
Przy pisaniu pracy dyplomowej niezwykle istotne jest przestrzeganie
ustalonych terminów. Aby spokojnie z#o"y& prac%, otrzyma& dyplom uko*czenia
studiów lub te" zakwalifikowa& si% na nast%pny stopie* studiów nale"y pami%ta&
o przedstawionych poni"ej ramach czasowych.
6.1.

Wydanie tematu pracy dyplomowej

Wydanie tematu pracy nie powinno nast!pi& pó'niej ni" w drugim tygodniu
przedostatniego semestru studiów na studiach I stopnia i nie pó'niej ni"
w drugim tygodniu przedostatniego semestru studiów na studiach II stopnia,
aczkolwiek zaleca si% stosowanie terminów wcze$niejszych.
6.2.

Z!o&enie pracy dyplomowej

Student studiów I stopnia ma obowi!zek z#o"enia pracy dyplomowej
najpó'niej na 3 tygodnie przed pocz!tkiem semestru nast%puj!cego po ostatnim
semestrze jego studiów.
Student studiów II stopnia musi z#o"y& prac% dyplomow! do dnia 1 marca
na studiach ko*cz!cych si% semestrem zimowym lub do dnia 15 wrze$nia
na studiach ko*cz!cych si% semestrem letnim.
Dziekan na wniosek kieruj!cego prac! lub na wniosek studenta,
mo"e przesun!& termin z#o"enia pracy dyplomowej, nie wi%cej jednak ni" o trzy
miesi!ce w stosunku do terminów okre$lonych powy"ej.1
Konsekwencj! nieprzestrzegania wy"ej wymienionych terminów (zw#aszcza
terminu z#o"enia pracy) jest skre$lenie z listy studentów.2
W momencie pisania pracy ko*cz!cej studia pierwszego stopnia (licencjackiej
lub in"ynierskiej) i ch%ci kontynuacji kszta#cenia na studiach II stopnia, nale"y
wzi!& pod uwag% terminy rekrutacji na studia II stopnia. Mo"e zdarzy& si%,
"e je$li praca dyplomowa zostanie z#o"ona pod koniec wyznaczonego przez
regulamin terminu, student nie zd!"y otrzyma& dyplomu niezb%dnego w procesie
rekrutacji na studia II stopnia. Nie przekre$la to szans na rozpocz%cie studiów
II stopnia, na ponown! rekrutacj% trzeba jednak czeka& minimum jeden semestr.
6.3.

Recenzja pracy dyplomowej

Kieruj!cy prac! i recenzent opracowuj! opinie o pracy zawieraj!ce
propozycje jej oceny. Opinie te, s! udost%pniane studentowi nie pó'niej
ni" na trzy dni przed rozpocz%ciem egzaminu dyplomowego.3
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Studenta do egzaminu dyplomowego dopuszcza Dziekan. Egzamin
dyplomowy powinien odby& si% w terminie nieprzekraczaj!cym miesi!ca od daty
dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.4
W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego
czy te" nieusprawiedliwionego nieprzyst!pienia do egzaminu w ustalonym
terminie, Dziekan wyznacza drugi, ostateczny termin egzaminu. Powtórny
egzamin mo"e si% odby& po up#ywie miesi!ca i nie pó'niej ni" przed up#ywem
trzech miesi%cy od daty egzaminu pierwszego.5
6.4.

Odbiór dyplomu

Na wniosek z#o"ony wraz z prac! dyplomow! lub do 7 dni po egzaminie
dyplomowym, uczelnia oprócz dyplomu w j%zyku polskim mo"e wyda& równie"
odpis dyplomu w jednym z okre$lonych w regulaminie j%zyków obcych.6
Uczelnia jest zobowi!zana wystawi& Dyplom w ci!gu 30 dni od zaliczenia
egzaminu dyplomowego.
O fakcie przygotowania Dyplomu uczelnia informuje absolwenta listownie.

7. Niezb#dne dokumenty
7.1.

Jakie dokumenty i gdzie nale&y z!o&y%?

Zanim przyst!picie do egzaminu dyplomowego i do obrony pracy, nale"y
pami%ta& o dokonaniu niezb%dnych formalno$ci.
Aby zosta& dopuszczonym do obrony pracy nale"y z#o"y& do Dziekanatu:
1) Kompletny indeks z pe#n! rejestracj!, wpisanymi punktami ECTS
za przedmioty, poziomem i nazw! j%zyków obcych, tytu#ami
przedmiotów humanistycznych,
2) 4 zdj%cia w formacie 4,5 x 6,5 cm (w wypadku odpisu dyplomu
w j%zyku obcym 5 zdj%&),
3) Pokwitowanie op#aty za wydanie dyplomu (kwot% oraz numer konta,
na który
nale"y
dokonywa&
wp#aty
odnajdziecie
w
swoim
Dziekanacie),
4) Ewentualnie za$wiadczenie do suplementu do dyplomu (je$li chcecie,
by takie informacje by#y umieszczone) o:
! odbytych nieobowi!zkowych praktykach,
! dzia#alno$ci spo#ecznej w PW,
! pracach naukowych i organizacyjnych w ko#ach naukowych i czynny
udzia# w organizacjach studenckich w PW,
5) Podanie o dopuszczenie do obrony,
6) (redni! wa"on! z okresu ca#ych studiów (szczegó#owe informacje
znajdziecie w Dziekanacie),
7) Egzemplarz pracy dyplomowej z za#!czonym na ko*cu pracy
o$wiadczeniem o samodzielnym jej wykonaniu. Egzemplarz pracy
sk#adany w Dziekanacie musi by& podpisany przez dyplomanta
i kieruj!cego prac! na odwrocie strony tytu#owej,
8) Razem z prac! nale"y dostarczy& równie" recenzje pracy dyplomowej,
ka"da recenzja na oddzielnej stronie (na niektórych wydzia#ach sk#ada
si% sam! prac% – w celu przekazania jej recenzentowi i promotorowi),
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9) Je$li to konieczne, to do pracy nale"y do#!czy& równie" p#yt% CD
zawieraj!c! aplikacje b!d' za#!czniki elektroniczne, b%d!ce integraln!
cz%$ci! pracy dyplomowej (szczegó#owych informacje nt. zawarto$ci
p#yty udzieli Wam Dziekanat).
W ilu egzemplarzach przygotowa& prac% dyplomow! i co powinna zawiera&?
1) Nale"y wydrukowa& po jednej kopii pracy dla uczelnianego archiwum,
promotora oraz recenzenta (w przypadku grupowej pracy dyplomowej
wystarczy jedna kopia dla promotora i recenzenta z#o"ona przez
wszystkich autorów razem, do archiwum ka"dy z dyplomantów musi
z#o"y& kopie pracy oddzielnie).
2) Bezpo$rednio po stronie tytu#owej pracy nale"y umie$ci& recenzje
pracy. Dodatkowo nale"y przygotowa& równie" po jednym
egzemplarzu recenzji do z#o"enia w uczelnianym archiwum.
3) Do ka"dej kopii pracy nale"y do#!czy& p#yt% CD zawieraj!c!: tekst
pracy dyplomowej (w formatach .tex .doc lub .pdf) oraz wszystkie
elektroniczne za#!czniki, b%d!ce integraln! cz%$ci! pracy dyplomowej
(programy komputerowe, projekty graficzne itp.) oraz (jako osobny
dokument) zeskanowan! stron% tytu#ow! pracy i dla ubiegaj!cych
si% o odpis w j%zyku obcym – streszczenia po polsku i w j%zyku
obcym - minimum 1 strona A4 na ka"de streszczenie, zamieszczone
na pocz!tku pracy. Nale"y przygotowa& jeszcze jeden, dodatkowy
egzemplarz p#yty CD przeznaczony do z#o"enia w uczelnianym
archiwum.
4) Egzemplarz p#yty CD przeznaczony do umieszczenia w archiwum
nale"y opisa&. Opis powinien zawiera& takie dane jak: nazwa
wydzia#u, numer indeksu, nazwisko i imi% studenta, rodzaj pracy
dyplomowej (np. magisterska, in"ynierska, licencjacka), tytu# pracy
dyplomowej, imi% i nazwisko kieruj!cego prac! dyplomow!. Dla
wnioskuj!cych o odpis w j%zyku obcym streszczenie po polsku
i w j%zyku obcym powinno by& nagrane na CD, jako osobny
dokument.
5) W wypadku, gdy wyst%pujecie o odpis dyplomu w j%zyku obcym,
nale"y
przygotowa&
streszczenie
pracy
w
danym
j%zyku,
wraz z tytu#em pracy.
6) Prac% dyplomow! nale"y oprawi& w tward! ok#adk%.
Powinni$cie równie" zwróci& uwag% czy wydzia#/zak#ad, w którym piszecie
prac% dyplomow! nie ma sprecyzowanych dodatkowych wymaga*, które nale"y
wype#ni&.
Warto tak"e pami%ta& o uregulowaniu wszystkich innych zaleg#ych spraw
zwi!zanych z uczelni! (np. o zwrocie ksi!"ek do biblioteki), jednak formalnie
dopiero przy odbiorze dyplomu trzeba mie& podpisan! tzw. „obiegówk%”.
7.2.

Jakie
koszty
dokumentów?

zwi$zane

s$

z

wydaniem

niezb#dnych

W roku akademickim 2008/09 koszty zwi!zane z uko*czeniem studiów
I stopnia i rozpocz%ciem studiów II stopnia kszta#towa#y si% nast%puj!co:
60 z! – wydanie dyplomu,
40 z! – odpis w j%zyku obcym,
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20 z! – wydruk i oprawa jednego egzemplarza pracy dyplomowej
(podana kwota jest minimaln!, jej wysoko$& zale"y od drukarni, oprawy i ilo$ci
stron drukowanych w kolorze),
85 z! – op#ata rekrutacyjna na studia II stopnia.

8. Jak wygl$da obrona pracy i egzamin dyplomowy?
Moment obrony pracy dyplomowej jest jednym z bardziej stresuj!cych
w trakcie ca#ego toku Waszych studiów. Jak si% przekonacie, zupe#nie
niepotrzebnie.
Egzamin dyplomowy
oraz egzamin w#a$ciwy.

mo"na

podzieli&

na

dwie

cz%$ci:

obron%

pracy

Podczas pierwszej cz%$ci w ci!gu 8-12 minut nale"y zaprezentowa& owoce
Waszej pracy nad prac! dyplomow!. Forma prezentacji jest zazwyczaj dowolna
(prezentacja multimedialna, plansza, plakat itp.), cho& czasem zdarza si%
narzucenie formy prezentacji pracy. Warto jest dobrze wykorzysta& wiedz%
zdobyt! podczas d#u"szych prezentacji podczas seminarium dyplomowego,
tak aby przez te kilka minut skutecznie przedstawi& Wasz! prac% dyplomow!.
Po
Waszej
wypowiedzi
Komisja
zadaje
kilka
pyta*
zwi!zanych
z przedstawion! prac! i jej tematyk!. Wykazanie si% niewiedz! w tej cz%$ci
egzaminu grozi powa"nymi konsekwencjami – w ko*cu pytania dotycz! dziedziny
wiedzy, któr! zajmowali$cie si% przez ostatnich kilka miesi%cy – powinny by& dla
Was #atwe.
W drugiej cz%$ci egzaminu Komisja zada Wam kilka (zazwyczaj 3) pytania
dotycz!ce dowolnego zakresu z ca#ej tematyki studiów. Mimo wszystko nie jest
to a" takie straszne. Po pierwsze, w trakcie studiów zaliczyli$cie ju" zakres
materia#u, o który jeste$cie pytani, po drugie Komisja najcz%$ciej nie dr!"y zbyt
dog#%bnie tematów – wa"ne, aby umie& wykaza& si% wiedz! ogóln! z danego
zakresu
wiedzy
oraz
szczegó#ow!
o
swojej
pracy
dyplomowej.
Ponadto w Dziekanacie przed egzaminem najcz%$ciej dost%pna jest lista
zagadnie*, jej opanowanie praktycznie gwarantuje dobry wynik egzaminu
dyplomowego.
Na koniec egzaminu dyplomowego Komisja ustala (na podstawie odpowiedzi
na pytania przez zdaj!cego) ocen% z egzaminu oraz ocen% pracy dyplomowej
(na podstawie opinii kieruj!cego prac! oraz recenzenta). Ponadto ustalana jest
ocena ze studiów, któr! stanowi $rednia wa"ona: $redniej ze studiów (0,6),
oceny pracy dyplomowej (0,3) oraz oceny z egzaminu dyplomowego (0,1).
Ca#o$& stanowi ocen% ze studiów. Na podstawie oceny ze studiów ustalany jest
wynik studiów.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest wype#nienie
wymogów okre$lonych w programie studiów oraz z#o"enie pracy dyplomowej,
uprzednio
pozytywnie
zaopiniowanej
przez
opiekuna
pracy.
Decyzj%
o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan Wydzia#u. Termin
egzaminu dyplomowego ustalany jest przez W#adze Wydzia#u, jednak
nie powinien on odby& si% pó'niej ni" w przeci!gu miesi!ca od daty podj%cia
decyzji o dopuszczeniu do egzaminu.
Je"eli dyplomant nie stawi si% na egzaminie dyplomowym, b!d' go nie zda,
Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu, jako ostateczny. Powtórny egzamin
mo"e si% odby& po up#ywie miesi!ca, jednak nie pó'niej ni" przed up#ywem
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trzech miesi%cy od daty pierwszego egzaminu. Je"eli student nie zda egzaminu
w drugim terminie, wówczas zostaje skre$lony z listy studentów.
Powy"sze zasady s! ogólnymi zasadami obowi!zuj!cymi w Politechnice
Warszawskiej. Przebieg egzaminu dyplomowego mo"e si% nieco ró"ni&
w zale"no$ci od wydzia#u.

9. Jak wyszuka% literatur# przedmiotu i inne materia!y do
pracy dyplomowej?7
„Prac% dyplomow! student wykonuje pod kierunkiem pracownika naukowego
Politechniki Warszawskiej(…)”8 – i w#a$nie konsultacje z promotorem
to najcenniejsze 'ród#o informacji, z którego powinien korzysta& ka"dy z Was.
Dzi%ki dobrej znajomo$ci przez promotora dziedziny, któr! obejmuje tematyka
pracy dyplomowej, wskazane przez niego 'ród#a informacji b%d! najnowsze
i najbardziej wiarygodne. Promotor mo"e udzieli& dwóch rodzajów informacji:
1) Informacji docelowej – wskazuj!cej na konkretne tytu#y oraz miejsca
ich lokalizacji.
2) Informacji
po$redniej
poszukiwa* literatury.

–

zawieraj!cej

prawid#ow!

struktur%

Ale jakie elementy wykorzysta& z literatury przedmiotu, któr! wskaza#
promotor?
Promotor oczywi$cie nie ma obowi!zku wskazania literatury przedmiotu
('róde# informacji naukowej). Od czego wtedy zacz!&?
Wyszukiwanie informacji naukowej wcale nie jest tak proste jakby
si% wydawa#o. Oczywi$cie mo"na zacz!& od przeszukiwania 'róde# internetowych,
ale trzeba najpierw zda& sobie spraw%, co tak naprawd% jest przez Was
poszukiwane.
W#a$nie dlatego warto jest zapozna& si% z profesjonalnym sposobem
wyszukiwania informacji. Pocz!tkowo mo"e on wyda& si% nieco przerysowanym
i niepotrzebnym. Jednak w istocie jego zastosowanie pozwala znacznie
swobodniej porusza& si% po wszystkich oferowanych 'ród#ach informacji
naukowej, przez co skraca i u#atwia proces wyszukiwania.
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9.1. Schemat wyszukiwania informacji naukowej
Wyszukiwanie
Informacji
Naukowej

Zapoznanie z
tematem

)ród#a wskazane
przez promotora

Wyszukiwanie
wst%pne

Pytania
badawcze

Przegl!d i uzyskanie
informacji z zakresu
zagadnienia

Konsultacje
z promotorem

Sformu#owanie s#ów !"#$%&'($)

Wyszukanie tytu#ów w
katalogach i bazach

Gromadzenie, porz!dkowanie i
zarz!dzanie zebran! literatur!
przedm otu

Konsultacjanaz promotorem
kow
w celu weryfikacji
znalezionych *+,-./

Wykorzystanie 'róde#
informacji do pisania pracy

Zako*czenie pisania
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10. Wyszukiwanie, wybór i ocena literatury przedmiotu9
10.1. Zapoznanie z tematem
Bardzo cz%sto zdarza si%, "e pomimo rozleg#ej wiedzy na temat, który jest
przedmiotem pracy dyplomowej, tak naprawd% nie wiadomo, od czego zacz!&.
Zapoznanie z tematem powinno, przede wszystkim pomóc Wam sprecyzowa&
przedmiot zagadnienia, postawi& odpowiednie tezy oraz wst%pnie zdefiniowa&
s#owa kluczowe i has#a niezb%dne do rozpocz%cia efektywnego wyszukiwania.
Aby pomys# na realizacj% projektu sta# si% bardziej przejrzysty, mo"na u"y&
wielu metod, jednymi z najbardziej skutecznych s!:
1) Przeprowadzenie „burzy mózgów” - pomaga dok#adnie sprecyzowa&
obszar Waszych zainteresowa* w obr%bie danego zagadnienia. Polega
na wypisaniu wszystkich pomys#ów, które #!cz! si% z zagadnieniem.
Has#a, zdania, tytu#y ksi!"ek, aparatura - czyli wszystko to,
co kojarzy si% Wam z tematem i mo"e by& pomocne przy pisaniu
pracy.

10

2) Stworzenie „mapy my$li” - najbardziej efektywn! map% my$li mo"na
stworzy& w oparciu o przeprowadzon! „burz% mózgów”. Spo$ród
wszystkich hase# wypracowanych w powy"szej metodzie nale"y
wybra& jedn! lub dwie g#ówne my$li przewodnie Waszego tematu,
a nast%pnie wszystkie has#a umie$ci& hierarchicznie tworz!c
wynikaj!ce z siebie ga#%zie. Na samym ko*cu ka"dej z ga#%zi nale"y
umie$ci& kojarz!ce si% szczegó#y i has#a kluczowe.

11

Stosuj!c ka"d! z metod zapoznania z tematem, w pocz!tkowym etapie
nie nale"y krytycznie ocenia& "adnego z pomys#ów czy zapisów. Mo"e si% w#a$nie
okaza&, "e przy podsumowaniu te nieprawdopodobne oka"! si% najbardziej
odpowiednimi do opisania zagadnienia.
Nale"y równie" pami%ta& o aspektach ograniczaj!cych Wasz! swobod%
w pisaniu pracy dyplomowej, a w szczególno$ci o:
1) Ilo$ci czasu, jak! mo"na po$wi%ci& na pisanie pracy,
2) Ograniczaj!cych
wymogach
formalnych
konstruktorskich np. normy i patenty),

(w

przypadku

prac

3) Wskazówkach promotora,
4) Specjalistycznej terminologii,
5) Ochronie prawa w#asno$ci intelektualnej.
10.2. S!owa kluczowe
Wyszukiwanie we wszystkich bazach danych, katalogach czy zasobach
Internetu jest prowadzone na podstawie okre$lonych kryteriów (np. s#owa
kluczowe, autor, tytu#, ISSN, ISBN). Dzi%ki zapoznaniu z tematem sprecyzowane
zosta#y poszukiwane zagadnienia, wst%pnie okre$lone interesuj!ce Was has#a.
Teraz nale"y zdefiniowa& kryteria wyszukiwania. Dla wyszukiwania literatury
przedmiotu najwa"niejsze s! s#owa kluczowe — te, które zdefiniowali$cie
na etapie zapoznania si% z tematem.
Czy dobrze okre$lono s#owa kluczowe najwygodniej jest sprawdzi& wpisuj!c
interesuj!ce Was has#a np. w wyszukiwarce Google Scholar.
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Rys. 1 Strona startowa w wyszukiwarce Google Scholar

Rys. 0 Opis bibl ograficzny artyku#u z czasopisma wyszukanego za pomoc! wyszukiwarki
Google Scholar.
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Wy$wietlone rekordy mog! zawiera& zarówno pe#ne teksty ksi!"ek
i artyku#ów, jak równie" opisy bibliograficzne dost%pnych 'róde#. Na podstawie
opisów mo"na sformu#owa& s#owa kluczowe zarówno w j%zyku polskim,
jak i angielskim, a tak"e przeczyta& niezb%dne do wyszukiwania streszczenia
i okre$li& autorów pozycji, których poszukujecie. Sformu#owane s#owa kluczowe
s! podstaw! wyszukiwania we wszystkich katalogach i bazach.
S#owa
zastanowi&
oczywi$cie
statystyki,
o starzeniu
(dotyczy to

kluczowe to pocz!tek uzyskiwania informacji. Warto jeszcze
si%, jakie z dost%pnych katalogów wybra&. Kryterium doboru jest
rodzaj potrzebnej informacji: przepisy prawne, normy, patenty,
literatura, artyku#y. Wybieraj!c w#a$ciwe 'ród#o trzeba pami%ta&
si%
informacji
i
zwraca&
uwag%
na
jej
aktualno$&
szczególnie np. norm).

'ród!o informacji

Wiedza sprzed

Praca kompilacyjna

Ksi!"ki naukowe

5 – 10 lat

Mo"liwo$& cz%$c owego
przedawnienia materia#u

Monografie

5 – 10 lat

Najbardziej wyczerpuj!cy
opis danego zagadnienia

Czasopisma
naukowe

1 – 2 lat

Wiedza najbardziej
aktualna

Materia#y
promocyjne

Aktualna

Praca badawcza

Informacje o metodykach
badawczych i u"ywanej
w badaniach aparaturze
Informacje o najnowszych
technologiach mog!cych
znale'& zastosowanie
w trakcie bada*

Tabela 1 Podzia# 'róde# informacji lub podzia# dokumentów.12

10.2.1. Wyszukiwanie wst#pne13
Po uzyskaniu tych wszystkich informacji mo"na rozpocz!& przeszukiwanie
encyklopedii dziedzinowych, s#owników, a tak"e monografii i ksi!"ek naukowych.
Na tym etapie nie nale"y si% ogranicza& - wa"ne, aby literatura by#a powi!zana
z Waszym zagadnieniem, szeroko omawia#a postawione przez Was tezy,
pozwala#a zapozna& si% z utytu#owanymi i wiarygodnymi twórcami danej
dziedziny lub te" badaniami innych studentów.
Wyszukiwanie wst%pne, jak i wyszukiwanie zasadnicze nale"y zacz!&
od poszukiwania 'róde# w j%zyku polskim, a nast%pnie w j%zykach obcych.
UWAGA!!!
Wikipedia nie jest 'ród#em zweryfikowanej wiedzy naukowej i nie nale"y
si% na ni! powo#ywa& w pracy dyplomowej. Mo"na j! jednak bardzo skutecznie
wykorzysta& do wst%pnego zapoznania z nieznanym tematem.
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10.2.2. Pytania badawcze14
Wst%pne wyszukiwanie nie pozwoli Wam w ca#o$ci wyselekcjonowa& literatury
z zakresu Waszego zagadnienia, ale pomo"e zacz!& wyszukiwa& te najbardziej
niezb%dne 'ród#a informacji i zada& sobie pytania, na które chcieliby$cie
odpowiedzie& w pracy.
Pytania badawcze powinny przede wszystkim precyzowa&:
1) Które z zagadnie* chcieliby$cie rozwin!&?,
2) Jakie teoretyczne podstawy s! niezb%dne?,
3) Jakich metod mo"na u"y&?,
4) Jakie b%d! oczekiwane rezultaty?,
5) Jaki rodzaj 'róde# b%dzie Wam niezb%dny?.
Pytania badawcze oraz próba odpowiedzi na nie to pierwszy materia#,
który powinni$cie zaprezentowa& promotorowi. Ocena tak wypracowanego zarysu
przebiegu pracy dyplomowej jest niezb%dna do dalszego poprawnego
jej prowadzenia. Sugestie na tym etapie mog! Wam pomóc w toku my$lenia
oraz unikn!& b#%dów.
10.2.3. Definiowanie s!ów kluczowych15
Po weryfikacji Waszego toku my$lenia oraz sposobu prowadzenia pracy
dyplomowej, nale"y ponownie sformu#owa& s#owa kluczowe odnosz!ce
si% ju" nie do ogólnikowych sformu#owa*, ale do sprecyzowanych i wybranych
przez Was zagadnie*.
Nale"y równie" pami%ta&, i" nie we wszystkich bazach wybrane s#owa
kluczowe b%d! jednakowo skutecznie s#u"y#y wyszukaniu literatury przedmiotu.
W katalogach i bazach bibliotecznych nale"y u"ywa& bardziej ogólnych
sformu#owa*,
w
bazach
bibliograficzno-abstraktowych
s#ownictwa
specjalistycznego, a w Internecie popularnych zwrotów.
10.3. Wyszukiwanie zasadnicze16
Jest procesem ostatecznym na drodze do zdobycia odpowiednich 'róde#
informacji. Wa"ne s! tutaj jednak porady odno$nie wyszukiwania:
Je$li potrzeba Wam wi%kszej ilo$ci 'róde# informacji, nale"y sprawdzi&:
1) Czy wyszukany przez Was wcze$niej autor nie stworzy# wi%kszej ilo$ci
przydatnych Wam publikacji ('róde# informacji).
2) Bibliografie za#!cznikowe ksi!"ek b!d' artyku#ów naukowych –
jest w nich umieszczona literatura, na któr! powo#uje si% autor
publikacji naukowej, która mo"e okaza& si% pomocna równie"
w trakcie pisania Waszej pracy dyplomowej. Sposób ten jest tak
wa"ny, poniewa" literatura wykorzystywana do publikacji naukowych
jest najbardziej wiarygodna.
3) Wykaz cytowa* artyku#ów lub ksi!"ek naukowych równie" nakieruje
Was na pomocn! literatur%.
4) Mo"na sformu#owa& nowe s#owa kluczowe, pos#uguj!c si% s#ownikiem
dziedzinowym.
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Je$li potrzeba Wam mniejszej ilo$ci informacji:
1) Mo"na sformu#owa& dok#adniejsze zagadnienia wyszukiwawcze,
pos#uguj!c si% wyszukiwark! zaawansowan!, w któr! wyposa"one
s! profesjonalne bazy danych, zw#aszcza bazy specjalistyczne
i dziedzinowe.
2) Zbyt du"! liczb% rekordów mo"na zaw%zi&, ograniczaj!c rezultat
do formy pi$mienniczej (np. artyku#, materia# konferencyjny, patent).
Dobry rezultat mo"na uzyska& tak"e zaw%"aj!c wyniki wyszukiwania
do publikacji najnowszych np. wybieraj!c przedzia# czasu z ostatnich
5 lub 10 lat.
10.4. Ocena wyszukanych (róde! informacji17
Wyszukane 'ród#a informacji mo"na
samodzielnie, poprzez zweryfikowanie:

oceni&

1) Zgodno$ci wyst%puj!cych w tytule
zdefiniowanych s#ów kluczowych,
2) Liczby wyda* danego
tym korzystniej,

tytu#u

-

lub
im

dwuetapowo.

Najpierw

streszczeniu

wcze$niej

wi%ksza

liczba

wyda*

3) Poziomu naukowego danej publikacji (np. zwracaj!c uwag%
na wydawc%, afiliacj% autora – tj. miejsce jego zatrudnienia)
czy te" sprawdzaj!c w fachowych 'ród#ach rang% czasopisma,
w którym ukaza#a si% publikacja,
4) Roku wydania,
5) Lektury wybranych
(np. spisu tre$ci),

fragmentów

dokumentów

pe#no

tekstowych

6) Charakteru publikacji - popularnonaukowy lub naukowy.
Nast%pnie pos#u"y& si% opini! promotora - oczywi$cie opinia promotora
b%dzie dla Was najwa"niejsz!.
10.5. Gromadzenie,
przedmiotu

porz$dkowanie

i

zarz$dzanie

literatur$

Gromadzenie informacji jest niezb%dne z punktu widzenia pó'niejszego
wykorzystania w trakcie pisania pracy dyplomowej oraz tworzenia bibliografii.
W katalogu komputerowym PW dost%pna jest mo"liwo$& zapisywania
wyszukanych rekordów za pomoc! funkcji „E-pó#ka”, a tak"e przes#ania na adres
mailowy wyszukanych rekordów. Je$li zdecydujemy si% na umieszczenie
wyszukanych rekordów na „E-pó#ce”, tak by zosta#y one zapami%tane na czas
przez nas okre$lony, to wcze$niej nale"y zalogowa& si% w systemie.
W przeciwnym wypadku utracimy te informacje po zako*czeniu sesji
wyszukiwawczej.
Wi%kszo$&
profesjonalnych
baz
bibliograficzno-abstraktowych
jest
wyposa"ona w narz%dzia umo"liwiaj!ce tworzenie profili i alertów oraz ustawie*
RSS. Tworz!c profil nale"y okre$li& zagadnienia stanowi!ce przedmiot naszych
zainteresowa*. Ustawienie alertu spowoduje, " e na nasz! poczt% elektroniczn!
b%d! przesy#ane informacje o nowych rekordach do#!czonych do bazy w ostatnim
czasie, zwi!zanych z tematem naszych zainteresowa*.
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10.5.1. RefWorks

18

BG PW udost%pnia studentom PW program RefWorks. Mo"na z niego
skorzysta& on-line otwieraj!c stron% internetow! BG PW w zak#adce „E-'ród#a” –
„Lista baz” lub w zak#adce „Dla studentów”. Mo"liwe jest te" korzystanie
z programu drog! off-line. Refworks s#u"y do tworzenia w#asnej bazy
bibliograficznej w oparciu o rezultaty wyszukiwania, pozyskiwane z ró"nych baz
danych, z katalogów bibliotecznych, jak równie" z Internetu. Umo"liwia
gromadzenie zarówno opisów bibliograficznych, jak równie" pe#nych tekstów
dokumentów,
obrazów
i
innych
danych,
którymi
mo"na
zarz!dza&
i wykorzystywa& je w pisaniu w#asnej pracy naukowej. RefWorks pomaga
automatycznie formatowa& dokumenty, ustawia& w#asny styl bibliograficzny,
wprowadza& cytowania i przypisy do w#asnej pracy naukowej, a tak"e
wprowadza& rekordy odr%cznie (przydatne w pracy z dokumentem drukowanym).
Ka"dy pracownik i student PW mo"e za#o"y& w#asne konto.

11.

Z jakiego rodzaju wydawnictw mo&na korzysta%?

Do Waszej dyspozycji w bibliotekach krajowych i zagranicznych jest wiele
'róde# informacji naukowej, które mog! by& literatur! przedmiotu w Waszej
pracy. Zale"nie od potrzeb mo"na korzysta& z:
1) Ksi!"ek,
2) Skryptów,
3) Podr%czników akademickich,
4) Czasopism naukowych,
5) Monografii - prac naukowych, które wyczerpuj!co zajmuj!
si% wybranym zagadnieniem, poprzez zebranie i omówienie
wszystkich dost%pnych informacji dotycz!cych bezpo$rednio wybranej
tematyki,
6) Materia#ów konferencyjnych,
7) Prac doktorskich,
8) Materia#ów promocyjnych - materia#y promocyjne firm technicznych
mog!
by&
cennym
'ród#em
informacji
w przypadku
prac
konstruktorskich. Przegl!d oferty producentów umo"liwia zapoznanie
si% z najnowszymi wdra"anymi i stosowanymi technologiami,
które mog! by& przydatne podczas wyboru metodyki badawczej
stosowanej podczas przeprowadzania bada*,
9) Niepublikowanych prac dyplomowych magisterskich - s! dobrym
'ród#em informacji, gdy" j%zyk, którym pos#ugiwali si% dyplomanci,
b%dzie dla nas bardziej zrozumia#y – jednak"e nale"y z du"!
ostro"no$ci! podchodzi& do tego 'ród#a informacji – prace dyplomowe
mog! zawiera& bardzo powa"ne b#%dy.
10) Dzienników - czasopism codziennych(dotyczy kierunków zwi!zanych
z naukami spo#ecznymi),
11) Norm
dokumentów
okre$laj!cych
wymagania
jako$ciowe
lub ilo$ciowe wyrobów lub czynno$ci, zwi!zanych z ich wytwarzaniem
19
lub u"ytkowaniem,
12) Patentów - dokumentów urz%dowych, uprawniaj!cych do wy#!cznego
korzystania z danego wynalazku, przyznany przez pa*stwo jego
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autorowi. Literatura patentowa – obejmuje dokumentacj% patentow!
oraz wszelkie oficjalne publikacje dotycz!ce wynalazczo$ci.20

12. Gdzie zacz$% wyszukiwanie literatury przedmiotu informacja biblioteczna?
W celu wyszukania 'róde# informacji, w pierwszej kolejno$ci nale"y
skorzysta& z katalogów bibliotecznych, które zawieraj! informacje biblioteczne
(lokalizacj% poszukiwanego 'ród#a). Wyszukiwanie w katalogach lokalnych
(katalog wybranej biblioteki) lub centralnych (wspólny katalog kilku bibliotek)
pozwala na zlokalizowanie poszukiwanego dokumentu na „pó#ce” danej biblioteki.
Najkorzystniej jest rozpocz!& wyszukiwanie od katalogów centralnych,
gdy" to w#a$nie one obejmuj! najwi%ksz! ilo$& dost%pnych 'róde# informacji.
Adresy stron internetowych katalogów znajduj! si% w Aneksie C.
12.1. System biblioteczno-informacyjny PW
System
biblioteczno-informacyjny
Politechniki
Warszawskiej
tworz!:
Biblioteka G#ówna wraz z filiami i bibliotekami domów studenckich oraz biblioteki
wydzia#owe i instytutowe. Studenci wszystkich wydzia#ów PW mog! wypo"ycza&
ksi!"ki z Biblioteki G#ównej i jej filii zgodnie z Regulaminem Udost%pniania BG
PW. Wypo"yczenia ksi!"ek w bibliotekach wydzia#owych prowadzone s! tylko dla
studentów danego wydzia#u, pozostali u"ytkownicy mog! korzysta& ze zbiorów
tych bibliotek tylko na miejscu. Biblioteki instytutowe zazwyczaj nie wypo"yczaj!
swoich
zbiorów,
czasem
jednak
praktykuj!
wypo"yczanie
skryptów
i podr%czników studentom swojego wydzia#u.
12.2. Katalog centralny PW21
Katalog Centralny PW zawiera informacje o zasobach Biblioteki G#ównej oraz
niektórych bibliotek PW. W sk#ad katalogu centralnego wchodz! m.in.:
1) Biblioteka G#ówna i jej filie,
2) Filia BG przy ul. Narbutta,
3) Filia BG - Biblioteka Wydzia#u Chemicznego,
4) Filia BG
w P#ocku,

-

Biblioteka

Szko#y

Nauk

Technicznych

i

Spo#ecznych

5) Filia BG - Biblioteka Wydzia#u Geodezji i Kartografii,
6) Biblioteka Wydzia#u Elektroniki i Technik Informacyjnych,
7) Biblioteka Wydzia#u Fizyki,
8) Biblioteka Wydzia#u In"ynierii Chemicznej i Procesowej,
9) Biblioteka Wydzia#u In"ynierii L!dowej,
10) Biblioteka Wydzia#u In"ynierii Materia#owej,
11) Biblioteka Wydzia#u In"ynierii (rodowiska,
12) Biblioteka Wydzia#u Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa,
13) Biblioteka
Instytutu
Elektrotechniki
Teoretycznej
Informacyjno-Pomiarowych na Wydziale Elektrycznym.
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12.3. Polskie katalogi centralne
12.3.1. NUKAT
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny to katalog centralny polskich
bibliotek naukowych i akademickich. Zawarto$& katalogu NUKAT stanowi!
rekordy
bibliograficzne
ksi!"ek
oraz
czasopism.
Katalog
dostarcza
m.in. informacji na temat dokumentów i miejsca ich przechowywania. Znaleziony
rekord jest lokalizowany w bibliotekach ca#ego kraju.
12.3.2. KaRo
KaRo to katalog centralny wielu polskich bibliotek, który u#atwia wyszukanie
ksi!"ek i czasopism, ich opisów bibliograficznych i informacji bibliotecznej
(tj. lokalizacji, gdzie s! dost%pne). Nale"y go traktowa&, jako narz%dzie
uzupe#niaj!ce polski centralny katalog NUKAT.
12.3.3

Katalogi Centralne Biblioteki Narodowej

Pozwalaj! uzyska& informacje na temat dokumentów zagranicznych
dost%pnych w polskich bibliotekach naukowych zarówno w wersji drukowanej,
jak i elektronicznej. Rekordy zawieraj! opis bibliograficzny dokumentu oraz
miejsce przechowywania ze wskazaniem konkretnej biblioteki. Katalog zawiera
równie" baz% adresow! bibliotek. W sk#ad katalogu wchodz! m.in.:
1) Centralny Katalog Ksi!"ek Zagranicznych za lata 1975-1986
2) Centralny Katalog Ksi!"ek Zagranicznych od roku 1987
3) Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych (1980-2005)
4) Centralny Katalog Czasopism Polskich
12.3.4 Katalog SYMPOnet

SYMPOnet - katalog centralny materia#ów pokonferencyjnych, zasi%g
chronologiczny od 1981. Tworzony w BG PW przy wspó#udziale kilkunastu innych
bibliotek naukowych, zawiera opisy bibliograficzne materia#ów pokonferencyjnych
ze wskazaniem miejsca ich przechowywania w konkretnej bibliotece.
12.4. )wiatowy katalog OCLC
Online Computer Library Center to najwi%ksza na $wiecie baza danych
bibliograficznych i bibliotecznych udost%pniona w USA, Australii i Europie.
Najwa"niejszym dzie#em OCLC jest najwi%ksza baza bibliograficzna - WorldCat.
Ka"dy student i pracownik PW mo"e przegl!da& ten katalog w poszukiwaniu
przydatnej mu literatury przedmiotu.

13. Wyszukiwanie literatury przedmiotu w bibliografiach
- informacja bibliograficzna
Wyszukiwanie w bazach bibliograficznych pozwala zapozna& si% ze spisem
literatury (pi$miennictwa) na dany temat bez przynale"no$ci dokumentu
do danego miejsca w bibliotece. Adresy stron internetowych przydatnych baz
bibliograficznych (a tak"e tych, które od razu prowadz! do pe#nego tekstu
publikacji) znajduj! si% w Aneksie C.
Poni"ej zosta#y omówione bazy bibliograficzne, które mog! by& dla Was
najbardziej przydatne. Spis wszystkich baz dost%pnych dla studentów PW
znajduje si% na stronie internetowej BG PW w zak#adce „E- 'ród#a”, „Lista baz””.
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13.1. Polskie bibliografie
13.1.1. Bibliografia Narodowa
Polska Bibliografia Narodowa rejestruje dokumenty opublikowane przez
autorów polskiej narodowo$ci bez wzgl%du na j%zyk oraz dokumenty wydane
w j%zyku Polskim lub przez Polaków bez wzgl%du na miejsce wydania
i narodowo$& autora. Bibliografia Narodowa sk#ada si% z czterech podstawowych
cz%$ci:
1) Ksi!"ki:
!

Przewodnik Bibliograficzny, dost%pny w postaci bazy danych
(od 1973).

!

Polonica Zagraniczne, dost%pne w postaci bazy danych od 1993
roku do chwili obecnej.

2) Czasopisma:
!

Bibliografia Wydawnictw Ci!g#ych, dost%pna
danych, obejmuj!ca roczniki od 1958 do 2007.

w

postaci

bazy

roku

1996

3) Artyku#y z czasopism:
!

Bibliografia Zawarto$ci Czasopism, tworzona
do chwili obecnej w postaci bazy danych.

od

13.1.2. Specjalistyczne bazy danych22
1) SIBROL, SIGL - bazy tworzone i udost%pniane przez Centraln! Bibliotek%
Rolnicz!. Obie bibliograficzne bazy danych tworz! system informacji
o badaniach rolniczych oraz gospodarce "ywno$ciowej. Przeszukuj!c
je mo"na otrzyma& informacje z zakresu rolnictwa, przemys#u
spo"ywczego, le$nictwa, rybactwa, rybo#ówstwa morskiego, ochrony
$rodowiska. Z baz mo"na korzysta& w CBR. W Internecie dost%pna jest
tylko wersja demo.
2) Polska Bibliografia Wojskowa,
3) BazTech - baza artyku#ów z polskich czasopism naukowych z zakresu nauk
technicznych, $cis#ych i ochrony $rodowiska. Zawiera opisy bibliograficzne
wraz ze streszczeniami od 1998 roku. W „Li$cie indeksowanych czasopism”
znajduj! si% linki do wybranych pe#nych tekstów artyku#ów.
4) BIBLIO – Bibliografia prac pracowników Politechniki Warszawskiej,
rejestruj!ca od 1987 roku publikowane prace (ksi!"ki, czasopisma,
artyku#y, referaty, t#umaczenia, patenty, których autorami s! pracownicy
PW).
13.2. Zagraniczne bibliograficzne bazy danych
Zagraniczne bibliograficzne bazy danych, podobnie do polskich baz, zawieraj!
opisy bibliograficzne literatury technicznej i innej. Ogromn! zalet! baz jest
ich bie"!ca aktualizacja, ogromna liczba zgromadzonych w nich opisów. Trudno$&
w ich wykorzystaniu mo"e wynika& z konieczno$ci wyszukiwania s#ów kluczowych
w wersji angielskiej.
13.2.1 Interdyscyplinarne23
Cambridge Scientific Abstracts – Technology Research Database to pakiet baz
danych rejestruj!cych opisy bibliograficzne artyku#ów, patentów, materia#ów
konferencyjnych, ksi!"ek, raportów, z takich dziedzin jak: aeronautyka,
astronautyka, przestrze* kosmiczna, informatyka, elektronika, telekomunikacja,
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in"ynieria materia#owa, metalurgia, ceramika i inne. Bazy zawieraj! abstrakty
oraz linki do pe#nych tekstów.
EBSCOhost to platforma, na której udost%pniane s! bazy zawieraj!ce opisy
bibliograficzne wraz z abstraktami oraz pe#notekstowe czasopisma z zakresu
nauk $cis#ych, technicznych, informatyki, ekonomii, zarz!dzania, biznesu,
rolnictwa, medycyny, nauk humanistycznych i spo#ecznych.
Ingenta to ogólnodost%pna baza zawieraj!ca spisy tre$ci
z czasopism naukowo-technicznych, czyli ok. 140 wydawców.

i

abstrakty

NTIS (National Technical Information Services) - ogólnodost%pna, baza
bibliograficzno-abstraktowa.
Scopus - naukowa baza danych, zawieraj!ca streszczenia artyku#ów
z czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, in"ynieryjnych,
medycznych oraz spo#ecznych od 1969 roku. W tej bazie znajduj! si% równie"
zbiory w j%zyku polskim (Scopus indeksuje ok. 200 polskich tytu#ów czasopism),
cho& wyszukiwanie prowadzone jest w j%zyku angielskim.
Baza SCI-Ex (udost%pniana na platformie Web of Knowledge) - jest baz!
danych rejestruj!c! artyku#y z ponad 3 tysi%cy tytu#ów czasopism naukowych
a tak"e materia#y konferencyjne, patenty i ksi!"ki. Baza obejmuje nauki
techniczne, $cis#e, medyczne i przyrodnicze od 1996 roku.
WorldsciNet - ogólnodost%pna baza abstraktowa. Oferuje dost%p do spisów
tre$ci i streszcze* z ok. 90 tytu#ów czasopism naukowych i innych publikacji
z takich nauk jak: chemia, informatyka, matematyka, ekonomia, fizyka, nauki
techniczne, medycyna, nauki spo#eczne.
13.2.2. Dziedzinowe
PROLA (Physical Review Online Archive) - pe#notekstowe archiwum
materia#ów publikowanych w czasopismach American Physical Society.
Chemical Abstracts (udost%pniana na platformie SciFinder) - baza
rejestruj!ca pi$miennictwo od ponad 100 lat z zakresu chemii, in"ynierii
chemicznej, in"ynierii materia#owej i dziedzin pokrewnych. Dost%pna tylko
na terenie Uczelni dla zarejestrowanych u"ytkowników.
Analytical WebBase — chemia, in"ynieria chemiczna, in"ynieria $rodowiska.
Baza ogólnodostepna.
13.2.3. Specjalistyczne24
COMPENDEX - zawiera abstrakty czasopism naukowych, materia#ów
konferencyjnych i raportów technicznych z zakresu szeroko poj%tej techniki.
Emerald Engineering - kolekcja 16 czasopism in"ynieryjno-technicznych.
Dzi%ki bazie mo"na uzyska& dost%p do roczników bie"!cych oraz roczników
archiwalnych od po#owy lat 90. XX wieku.
INSPEC - baza literaturowa pozwalaj!ca na przeszukiwanie artyku#ów
w czasopismach, g#ównie z dziedziny techniki i nauk $cis#ych.
Math zawiera abstrakty publikacji matematycznych wydawanych od 1931
roku pochodz!cych z ok. 2000 czasopism matematycznych oraz z ksi!"ek,
sprawozda* z konferencji i raportów.
CINDAS (Center for Information and Numerical Data Analysis and Synthesis)
- baza faktograficzna, sk#adaj!ca si% z 3 serii: Thermophysical Properties
of Matter Database, Microelectronic Packaging Materials Database, Aerospace

6DPRU]ąG 6WXGHQWyZ 3ROLWHFKQLNL :DUV]DZVNLHM



3RUDGQLN 3LVDQLD 3UDF\ '\SORPRZHM

Structural Metals Database. CINDAS stworzy#o zbiór danych (zalecanych
warto$ci) oraz zak#adanych warto$ci uzupe#niaj!cych braki w danych. Wszystkie
serie obrazuj! termofizyczne i inne w#a$ciwo$ci ró"nych materia#ów w postaci
grafów i wykresów.
13.3.

Wypo&yczenia mi#dzybiblioteczne

Lokalizacja ' róde# informacji naukowej wi!"e si% cz%sto z konieczno$ci!
wykorzystywania zasobów zarówno bibliotek krajowych, jak i zagranicznych.
Je$li dokument, niezb%dny do rozwini%cia naszej pracy naukowej, jest
niedost%pny w bibliotekach na terenie Polski, to w takiej sytuacji mo"na
skorzysta& z wypo"ycze* mi%dzybibliotecznych i sprowadzi& jego orygina#
lub
kserokopi%
z
wybranej
biblioteki
zagranicznej.
Wypo"yczalnia
Mi%dzybiblioteczna w BG PW sprowadza dokumenty z zamiejscowych
krajowych i zagranicznych bibliotek na poni"szych zasadach:
1) Z bibliotek krajowych sprowadza si% wy#!cznie dokumenty, których
brak w bibliotekach warszawskich; z bibliotek zagranicznych
dokumenty, których nie posiadaj! biblioteki krajowe.
2) Do bibliotek warszawskich, z którymi Biblioteka zawar#a stosowne
umowy, wydaje si% rewersy mi%dzybiblioteczne.
Wypo"yczalnia Mi%dzybiblioteczna realizuje tylko pisemne zamówienia
zawieraj!ce potwierdzenie przez O$rodek Informacji Naukowej Biblioteki
G#ównej
Politechniki
Warszawskiej
braku
zamawianego
dokumentu
w bibliotekach warszawskich.
Formularz zamówienia ksi!"ki w Wypo"yczalni Mi%dzybibliotecznej stanowi
Aneks B.

14. Wyszukiwanie
literatury
przedmiotu
w pe!notekstowych ksi$&kach elektronicznych
Informacji do literatury przedmiotu, pochodz!cej z ksi!"ek, nale"y szuka&
bezpo$rednio w bazach ksi!"ek elektronicznych. Studenci i pracownicy PW maj!
dost%p do nast%puj!cych baz:
14.1. Ksi$&ki polskie25
Ibuk – polskie ksi!"ki opublikowane przez najwa"niejszych polskich
wydawców: PWN, PWN/MIKOM, WNT, Wki+ – nauki ekonomiczne, nauki
matematyczno-przyrodnicze, informatyka.
14.2. Ksi$&ki zagraniczne26
CRC Press – technika, in"ynieria $rodowiska.
Knovel - interdyscyplinarna, wyposa"ona w narz%dzia interaktywne.
Referex Engineering – elektronika,
chemiczna, chemia, petrochemia.

in"ynieria

elektryczna,

in"ynieria

ScienceDirect – matematyka, chemia.
MyiLibrary - interdyscyplinarna.
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15. Gdzie bezpiecznie i skutecznie można wyszukać
literaturę przedmiotu w Internecie?
15.1. 'ród!a internetowe
Wszystkie opisane w dzia#ach „Informacja biblioteczna” i „Informacja
bibliograficzna” katalogi i bazy, pozwalaj! na zapoznanie si% z opisami
bibliograficznymi artyku#ów z czasopism, materia#ów konferencyjnych, patentów
oraz ksi!"ek lub ich odnalezienie na pó#ce bibliotecznej. Cz%$& z powy"ej
opisanych baz i katalogów umo"liwiaj! dost%p nie tylko do streszcze*,
ale równie" do pe#nych tre$ci ksi!"ek, artyku#ów czy innych wydawnictw.
Je$li jeste$ studentem PW i posiadasz konto w BG PW mo"esz skorzysta&
z baz pe#notekstowych. Wystarczy na stronie BG PW wybra& zak#adk% „E-'ród#a”
a nast%pnie „Lista baz”. Je$li b%dziesz przebywa# poza terenem Uczelni,
po wyborze bazy nale"y zalogowa& si% wpisuj!c nr konta i password.
W „Li$cie baz” umieszczono tak"e wiele linków do baz ogólnodost%pnych
(Open Access), zweryfikowanych pod wzgl%dem warto$ci naukowych. Warto z
tych 'róde# równie" skorzysta&.
Zasoby internetowe s! jednymi z #atwiej dost%pnych 'róde# informacji,
jednak"e najmniej wiarygodnym. Znalezione w internecie informacje mog!
by& umieszczone przez osoby bez odpowiedniego zaplecza naukowego,
nieprawid#owe, przedawnione, a tak"e umieszczane czasowo. Dlatego korzystaj!c
z zasobów sieci Web, nale"y uwa"nie selekcjonowa& informacje. Kiedy
ju" zdecydujecie si% powo#a& na ' ród#o internetowe, nale"y poda& adres strony
internetowej, a tak"e dat%, kiedy strona internetowa by#a dost%pna.
Adresy polecanych 'róde# internetowych znajduj! si% w Aneksie C.
15.1.1. Wyszukiwarki internetowe
Je$li podejmujecie decyzj% o wykorzystaniu Internetu w poszukiwaniu
pi$miennictwa to nale"y wybra& tylko te wyszukiwarki, które skieruj! Was
do literatury naukowej:
z
Google Scholar - umo"liwia przeszukanie dost%pnej literatury naukowej
interesuj!cej nas dziedziny, artyku#ów, recenzowanych prac naukowych,
dysertacji i rozpraw, abstraktów ksi!"ek, materia#ów konferencyjnych. Zawiera
zarówno abstrakty jak i wybrane pe#ne teksty.
w
Google Book Search - obejmuje dwa programy. Books Library Project,
którym znajduj! si% ksi%gozbiory kilku wi%kszych bibliotek np. Harvard
University
Library,
Oxford
University
Library.
Powy"sze
ksi%gozbiory
s! skanowane i nieobj%te prawem autorskim, dzi%ki czemu mo"na przeczyta&
je w ca#o$ci.
Scirus - naukowa wyszukiwarka przeszukuje strony naukowe, w tym cyfrowe
archiwa, repozytoria, patenty, strony autorów, strony rz!dowe, 'ród#a
partnerskie.
15.1.2. Zasoby Open Access27
DOAJ - Directory of Open Access Journals - ogólnodost%pna baza czasopism
naukowych. Daje dost%p do pe#nych tekstów recenzowanych artyku#ów
z wybranych czasopism naukowych. Ponad 1600 tytu#ów (z ponad 4300)
dost%pnych jest w wersji pe#notekstowej.
Open Journal Gate – portal czasopism naukowych w otwartym dost%pie.
Pozwala na wyszukiwanie pe#nych tekstów artyku#ów z prawie 6 tys. tytu#ów
czasopism, g#ównie akademickich ze wszystkich dziedzin wiedzy.
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EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) - powsta#a w celu umo"liwienia
szybkiego
dost%pu
do
jak
najwi%kszej
liczby naukowych
czasopism
elektronicznych, ze wszystkich dziedzin wiedzy. Jest wspó#tworzona przez
ok. 250 bibliotek z Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
BioMed Central – daje dost%p do ponad 200 tytu#ów recenzowanych
czasopism z zakresu biologii i medycyny, które oferowane s! bezpo$rednio
od wydawcy.
OAIster (Open Archives Initiative) – to centralny katalog kolekcji cyfrowych,
niedost%pnych dla wyszukiwarek internetowych. W bazie mo"na znale'&: ksi!"ki
elektroniczne, monografie, skrypty, podr%czniki, czasopisma elektroniczne
dost%pne on-line, raporty z bada* i wiele innych.
ROAR (Registry of Open Access Repositories) – zawiera najwi%kszy
z dost%pnych spis ok. 1000 archiwów z ca#ego $wiata, dotycz!cych wszystkich
dziedzin wiedzy. Repozytoria Open Access bezp#atnie udost%pniaj! teksty
naukowe: artyku#y, opracowania, sprawozdania i raporty techniczne, referaty
z konferencji itd.
Federacja Bibliotek Cyfrowych (FCB) – jest zbiorem ponad 103 000
publikacji, opartym na cyfrowych kopiach zasobów dost%pnych w polskich
bibliotekach cyfrowych i repozytoriach. Zasoby te wspó#tworzone s! przez wiele
instytucji naukowych i publicznych, takich jak wy"sze uczelnie, biblioteki,
archiwa, czy o$rodki badawcze.
15.1.3. Przewodniki i portale28
W Internecie istnieje wiele przewodników i
wyszukiwanie dziedzinowe. Jednym z polecanych jest:

portali

u#atwiaj!cych

BazTol – dziedzinowy przewodnik po zasobach sieciowych z zakresu nauk
technicznych. Zawiera spisy polskich publikacji naukowych, baz danych, witryn
i serwisów zamieszczonych w sieci.
15.1.4. S!owniki i encyklopedie on-line29
W trakcie pisania pracy dyplomowej, bardzo cz%sto niezb%dnymi okazuj!
si% s#owniki j%zyka polskiego, wyrazów bliskoznacznych czy j%zyków obcych
i encyklopedie. Wiele takich przydatnych adresów np. s#owników i encyklopedii
wymieniono w Aneksie C.

16. Gdzie mo&na wyszuka% informacje o normach?
Informacji o obowi!zuj!cych normach udziela O$rodek Informacji Naukowej
BG PW na podstawie norm:
1) ISO, EN, IEC - uznanych za normy polskie (m.in. poszukiwane normy
serii ISO 9000, dotycz!ce zarz!dzania i zapewnienia jako$ci oraz
normy serii EN 45 000, dotycz!ce certyfikacji bada* i akredytacji),
2) Bran"owych BN,
3) Miesi%cznika
Aktualno$ci",

"Normalizacja"

oraz

suplementu

"Normalizacja-

4) Katalogów norm polskich i bran"owych,
5) Mi%dzynarodowej Klasyfikacji Norm ICS (wydanie polskie),
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6) Publikacji oraz opracowa* zwi!zanych z normalizacj! i standaryzacj!
(ISO: 9000: 2000. Wybór i stosowanie, Komentarz do norm ISO:
9000: 2000),
7) Aprobat Technicznych ITB,
8) Dyrektyw, raportów, broszur, przewodników,
9) Bazy PERINORM EUROPE na CD (indeksuje normy europejskie,
w tym normy polskie).
,eby skorzysta& z informacji normalizacyjnej w OIN BG PW wystarczy zwróci&
si% z pro$b! o zestawienie tematyczne norm lub zapozna& si% z normami i innymi
publikacjami normalizacyjnymi na miejscu w Czytelni Norm (Gmach G#ówny PW,
I pi%tro, p.161b).

17. Gdzie mo&na wyszuka% informacje o patentach?
17.1. Biblioteka G!ówna PW
Nie gromadzi baz patentowych oraz publikacji zwi!zanych z informacj!
patentow!. Gromadzi tylko informacje o opisach patentowych wynalazków,
których autorami s! pracownicy naukowi PW. Mo"na je znale'& w bazie BIBLIO –
Bibliografii Prac Pracowników PW, wybieraj!c indeks formy pi$mienniczej
publikacji, a nast%pnie „patent”
Niektóre z baz bibliograficzno-abstraktowych, dost%pne dla studentów PW,
rejestruj! literatur% patentow! i opisy patentowe. Nale"! do nich Chemical
Abstracts, Compendex, INSPEC, system STN, inne.
O$rodek Informacji Naukowej udziela informacji patentowej na podstawie
nast%puj!cych 'róde#:
1) Patentowych baz
International,

danych

serwisu

informacyjnego

on-line

STN

2) Bibliograficzno-abstraktowych baz danych, zawieraj!cych m.in. opisy
dokumentów patentowych.
W celu otrzymania informacji patentowej z wymienionych wy"ej 'róde# nale"y
zwróci& si% do OIN BG PW z pro$b! o zestawienie potrzebnych patentów.
17.2. Urz$d Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Udost%pnia informacj% patentow! na temat: wynalazków, wzorów
u"ytkowych, mi%dzynarodowych znaków towarowych, wzorów przemys#owych,
wzorów zdobniczych, oznacze* geograficznych, topografii uk#adów scalonych
w postaci baz danych, dost%pnych na stronie internetowej UPRzP.
17.3. ESPACENET
Ogólnodost%pna baza patentowa, w której znajduj! si% informacje na temat
patentów $wiatowych, w tym polskich. Rekordy zwieraj! opisy patentowe,
a niektóre tak"e dotycz!cych polskich patentów zawiera dost%p
do komentarzy i za#!czników.

18. W jakim zakresie
literatury?

mo&na

korzysta%

z dost#pnej

Pami%tajcie, "e praca dyplomowa (zw#aszcza praca in"ynierska) nie musi
mie& charakteru wybitnie innowacyjnego. W zwi!zku z tym, wybrany przez Was
temat mo"e by& ju" wcze$niej dobrze znany i opisany, jednak zawsze trzeba
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podawa& 'ród#a informacji zawartej w pracy (wniosków, wyników bada*,
ilustracji itd.).
Wi%ksza ilo$& literatury 'ród#owej pozytywnie wp#ywa na odbiór naszej pracy
przez Recenzenta i Komisj% Egzaminacyjn! – oznacza to, "e si%gali$cie do 'róde#
i zg#%biali$cie temat. Z drugiej strony – nie nale"y poprzestawa& na samym
cytowaniu, Wasza praca powinna zawiera& widoczny wk#ad w#asny.
Po tych wst%pnych uwagach mo"na szerzej omówi& zagadnienie plagiatu.
18.1. Plagiat
Praca dyplomowa, zarówno licencjacka, in"ynierska jak i magisterska
ma w sposób reprezentatywny przedstawia& wiedz% studenta oraz w swoim
za#o"eniu nie jest prac! odtwórcz!. Stanowi dowód opanowania okre$lonego
zakresu wiedzy oraz wprowadzenia elementu innowacyjno$ci w dan! dziedzin%
nauki. Jest zamkni%ciem i ukoronowaniem danego etapu kszta#cenia. Dlatego te"
powinna by& prac! samodzieln! i wszelkiego rodzaju praktyki, takie jak:
kupowanie prac od innych osób czy te" stosowanie plagiatu oraz inne dzia#ania
podwa"aj!ce samodzielno$& wykonania pracy s! niemoralne i nieetyczne.
18.2. Czym jest plagiat?
Plagiat jest dzia#aniem trudnym do okre$lenia
encyklopedia PWN podaje jego nast%puj!c! definicj%:

w

definicji

prawnej,

„plagiat [#ac.], przyw#aszczenie cudzego utworu, pracy nauk., dzie#a
artystycznego itp., tak"e zapo"yczenie z cudzych dzie# podane, jako w!asne
i opublikowane pod w#asnym nazwiskiem; wg prawa pol. jest przest%pstwem.” 30
Zatem plagiat to dzia#anie naganne pod wzgl%dem moralnym, jak równie"
podlegaj!ce karze w $wietle prawa.
Mo"na wyodr%bni& dwa rodzaje plagiatu: plagiat jawny oraz plagiat ukryty.
„Osoba pope#niaj!ca plagiat jawny, przejmuje ca#y cudzy utwór (np. przepisuje
i opatruje swoim nazwiskiem). Natomiast z plagiatem ukrytym mamy
do czynienia wtedy, gdy przejmowane s! fragmenty z cudzego utworu
(bez podania 'ród#a i autora) i „wplatane" w przygotowywany tekst. Plagiat
stanowi naruszenie prawa autorskiego"31, jak twierdzi specjalistka od prawa
autorskiego dr Sybilla Stanis#awska-Kloc, adiunkt w Instytucie Prawa W#asno$ci
Intelektualnej Uniwersytetu Jagiello*skiego.
Plagiat ukryty jest trudniejszy do zauwa"enia, istniej! jednak specjalne
systemy pozwalaj!ce wykry& plagiat poprzez porównywanie pracy z innymi
materia#ami dost%pnymi w Internecie oraz z pracami dyplomowymi znajduj!cymi
si% w bazie systemu. Przyk#adem takiego oprogramowania jest polski system
Plagiat.
Trzeba mie& te" $wiadomo$&, "e poj%cie plagiatu nie odnosi si% tylko do dzie#
pisanych:
„Przedmiotem prawa autorskiego jest ka"dy przejaw dzia#alno$ci twórczej
o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezale"nie
od warto$ci, przeznaczenia i sposobu wyra"enia (utwór).
W szczególno$ci przedmiotem prawa autorskiego s! utwory:
1) Wyra"one s#owem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi
(literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy
komputerowe);
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2) Plastyczne;
3) Fotograficzne;
4) Wzornictwa przemys#owego;
5) Architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
6) Audiowizualne (w tym filmowe).[…]”32
Prace dyplomowe, na uczelniach technicznych, sk#adaj! si% bardzo cz%sto
nie tylko z cz%$ci opisowej. Warto pami%ta&, "e na przyk#ad kod programu
komputerowego podlega równie" przepisom prawa autorskiego, nawet
je$li jest to tak zwane otwarte oprogramowanie (Open source). W wypadku jego
wykorzystania równie" nale"y poda& konkretne dane informuj!ce np. o tym
czyjego jest autorstwa i na jakiej licencji zosta# udost%pniony kod.
18.3. Konsekwencje wykrycia plagiatu
Z pope#nieniem plagiatu wi!"! si% dwa rodzaje konsekwencji – pierwsze
zwi!zane z post%powaniem przeprowadzonym na uczelni oraz drugie b%d!ce
post%powaniem karnym, poniewa" plagiat w $wietle prawa jest przest%pstwem.
W przypadku podejrzenia o plagiat, wszczynane jest przez Rektora
post%powanie wyja$niaj!ce. Rektor mo"e te" w uzasadnionej sytuacji zawiesi&
studenta w jego prawach. Je$li podejrzenia potwierdz! si%, wstrzymywane jest
post%powanie o nadanie tytu#u zawodowego, do czasu wydania orzeczenia przez
Komisj% Dyscyplinarn!. Sk#adane jest równie" zawiadomienie o pope#nieniu
przest%pstwa (na podstawie Art. 214 Ustawy Prawo o szkolnictwie wy"szym).
Warto zwróci& uwag%, "e w przeciwie*stwie do wielu innych dzia#a*
„Nie stosuje si% przedawnienia w odniesieniu do wszcz%cia post%powania
dyscyplinarnego wobec studenta, któremu zarzuca si% pope#nienie plagiatu."33.
Konsekwencj! dopatrzenia si% plagiatu mo"e by& odebranie otrzymanego ju"
tytu#u naukowego. Innymi sankcjami stosowane przez uczelni% jest
np. zawieszenie w prawach studenta czy nawet relegowanie z uczelni.
Ponadto osobie, która dopu$ci#a si% plagiatu grozi odpowiedzialno$& karna:
„1.Kto przyw#aszcza sobie autorstwo albo wprowadza w b#!d, co do autorstwa
ca#o$ci lub cz%$ci cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolno$ci albo pozbawienia wolno$ci do lat 3.
2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska
lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci
opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekszta#ca taki utwór,
artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie."34
Niestety w mentalno$ci wielu osób dopuszczenie si% plagiatu wci!"
nie jest czynem nagannym. Jednak"e prawo podchodzi do tego przest%pstwa
bardzo powa"nie, wymierzaj!c za nie podobny wymiar kary, jak np. za udzia#
w bójce lub pobiciu, podczas którego wyst%puje bezpo$rednie niebezpiecze*stwo
utraty "ycia, lub za sk#adanie fa#szywych zezna*.
Je$li plagiatu dokonano nieumy$lnie, mimo wszystko wymierzana jest kara
nawet do roku pozbawienia wolno$ci. Dlatego warto zwraca& szczególn! uwag%
na dok#adn! i szczegó#owo sporz!dzon! bibliografi% swojej pracy.
18.4. Jak cytowa%?
Zabronione jest przyw#aszczanie autorstwa cudzych prac. Mo"na si% jednak
na nie powo#ywa& w swoich pracach.
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Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawie pokrewnym
w Art. 29 mówi:
„Wolno przytacza& w utworach stanowi!cych samoistn! ca#o$& urywki
rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w ca#o$ci, w zakresie
uzasadnionym wyja$nianiem, analiz! krytyczn!, nauczaniem lub prawami
gatunku twórczo$ci."35
Dopóki zapo"yczony fragment wyodr%bniany jest w odpowiedni i czytelny
sposób oraz podawane jest jego 'ród#o, niepope#niane jest przest%pstwo.
Rozs!dne korzystanie z odwo#a* do materia#ów 'ród#owych, prac naukowych
itp. na przyk#ad w celu ich zanalizowania, wyci!gni%cia z nich twórczych
wniosków czy przedstawienia swojej opinii na ich temat, mo"e przyczyni&
si% wr%cz do zwi%kszenia atrakcyjno$ci i warto$ci pracy dyplomowej. Z drugiej
strony trzeba pami%ta&, "e praca dyplomowa powinna by& prac! twórcz!
i nadmiar nieuzasadnionych cytatów obni"a jej warto$&.
Zapo"yczony tekst nale"y wyodr%bni& cudzys#owem. Je$li tekst jest cytowany
tylko fragmentarycznie, opuszczone fragmenty nale"y zast!pi& znakiem „(…)”.
Mo"na te" powo#ywa& si% na danego autora poprzez wykorzystanie takich
zwrotów jak: „jak napisa#” czy „porównaj”, „por”. Sposobów tworzenia przypisów
jest kilka, nale"y jednak zawsze pami%ta&, "eby trzyma& si% raz obranej
konwencji, aby opis odwo#a* by# jasny i przejrzysty.
Przy tworzeniu bibliografii, w opisie literatury nale"y poda& szczegó#owe
informacje odno$nie ka"dej pozycji. W zale"no$ci czy jest to np. ksi!"ka, artyku#
w czasopi$mie
czy
norma
lub
dokument
elektroniczny,
w
przypisie
bibliograficznym powinno si% poda& specyficzne dla konkretnego rodzaju
dokumentu informacje.
Szczegó#owe wskazówki na temat sporz!dzania bibliografii, jak równie"
wykaz ksi!"ek dotycz!cych techniki pisania prac naukowych mo"na znale'&
na stronie Biblioteki G#ównej Politechniki Warszawskiej, w dziale „Informator
U"ytkownika”, w zak#adce „Jak pisa& prace naukowe?”.
Efektywne tworzenie bibliografii znacznie u#atwia system RefWorks, edytory
tekstu, czy wszelakie odmiany systemu LaTeX.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

§ 18, p. 9; Regulaminu Studiów w Politechn ce Warszawskiej,
§ 18, p. 11; Regulaminu Stud ów w Politechn ce Warszawskiej,
§ 18, p. 13; Regulaminu Stud ów w Politechn ce Warszawskiej,
§ 19, p. 1, 2; Regulaminu Studiów w Pol technice Warszawskiej,
§ 19, p. 6; Regulaminu Studiów w Politechn ce Warszawskiej,
§ 20, p. 5; Regulaminu Studiów w Politechn ce Warszawskiej,
http://www.sokogskriv.no/index.html,
§18, p. 1; Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej,
http://www.sokogskriv.no/index.html,
http://www.sokogskriv.no/index.html,
http://www.sokogskriv.no/index.html,
http://www.bg.pw.edu.pl
http://www.sokogskriv.no/index.html,
http://www.sokogskriv.no/index.html,
http://www.sokogskriv.no/index.html,
http://www.sokogskriv.no/index.html,
http://www.sokogskriv.no/index.html,
http://www.bg.pw.edu.pl
Internetowa Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/,
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33

34

35

Internetowa Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/,
http://www.bg.pw.edu.pl
http://www.bg.pw.edu.pl
http://www.bg.pw.edu.pl
http://www.bg.pw.edu.pl
http://www.bg.pw.edu.pl
http://www.bg.pw.edu.pl
http://www.bg.pw.edu.pl
http://www.bg.pw.edu.pl
http://www.bg.pw.edu.pl
Internetowa Encyklopedia PWN, http: //encyklopedia.pwn.pl/,
„Inicjatywa nale"y do studenta” - wywiad z dr Sybill! Stanis#awsk !-Kloc, adiunktem
w Instytucie Prawa i W#asno$ci Intelektualnej Uniwersytetu Jagiello*skiego,
specjalist! z zakresu prawa autorskiego i informacyjnego, wywiad zamieszczony na
portalu plagiat.pl,
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art.1, Dz.
U.1994 Nr 24 poz. 83,
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wy"szym, Art. 217.5, Dz.U.2005
Nr 164 poz. 1365,
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art.115.1,
2, Dz. U.1994 Nr 24 poz. 83,
Ibidem, Art. 29, Dz. U.1994 Nr 24 poz. 83.
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Komisja Dydaktyczna
Samorz!du Studentów Politechniki Warszawskiej

[A] Szablony dokumentów
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Spis tre!ci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Strona tytu"owa - wersja A
Strona tytu"owa - wersja B
Rewers strony tytu"owej
Ostatnia strona - wersja A
Ostatnia strona - wersja B
Ostatnia strona - wersja C
Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu uko#czenia studiów
w Politechnice Warszawskiej w t"umaczeniu na j$zyk obcy
9. Podanie o zgod$ na przesuni$cie terminu z"o%enia pracy dyplomowej
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1. Strona tytu"owa - wersja A

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

"#$#

WYDZIA& ….........................................

%&'()*+,

PRACA DYPLOMOWA IN'YNIERSKA/MAGISTERSKA

TYTU& PRACY
Tytu" w j$zyku obcym (przy odpisie w j$zyku obcym)

Autor / Autorzy:
…………………….………………………………
Promotor:
…………………….………………………………

WARSZAWA, DATA
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2. Strona tytu"owa - wersja B

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIA& …………………………
INSTYTUT ………………….
ZAK&AD…………………….

PRACA DYPLOMOWA IN'YNIERSKA/MAGISTERSKA
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

ocena pracy:

wykona"/a:

………………………………………………………….

.............................................

promotor:
…………………………………………………………

nr albumu: .............................

kierunek studiów:

specjalno():

………………………………………………………….

…………………………………………………...

Warszawa, …………………………….

6DPRU]ąG 6WXGHQWyZ 3ROLWHFKQLNL :DUV]DZVNLHM



3RUDGQLN 3LVDQLD 3UDF\ '\SORPRZHM

3. Rewers strony tytu"owej

…………………………………………………….…..
.
(opcjonalnie) podpisy wspó"autorów

………………………………….………………………

…………………………………………………………

podpis promotora

podpis autora
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4. Ostatnia strona - wersja A
Warszawa, dnia ...............

O(wiadczenie

O(wiadczam, %e prac$ magistersk! pod tytu"em „ ..................................”,,
której promotorem jest ............................................ wykona"em/wykona"am
samodzielnie, co po(wiadczam w"asnor$cznym podpisem.
.................................................
podpis o(wiadczaj!cego
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5. Ostatnia strona - wersja B
Warszawa, dnia ...............

O(wiadczenie
O(wiadczam, %e moj! cz$() pracy in%ynierskiej (zgodnie z podzia"em zada#
opisanym w pkt. ...) pod tytu"em „ ...........................................................”,
której promotorem jest ........................................ wykona"em samodzielnie,
co po(wiadczam w"asnor$cznym podpisem.

.................................................
podpis o(wiadczaj!cego
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6. Ostatnia strona - wersja C
Warszawa, dnia.................................
..........................................................
imi$ i nazwisko

Wydzia".....................................
Politechniki Warszawskiej

O*WIADCZENIE
*wiadomy odpowiedzialno(ci karnej o(wiadczam, %e przedk"adana praca
dyplomowa pt…...........................................................................................
.................................................................................................................
zosta"a napisana przeze mnie samodzielnie.
Jednocze(nie o(wiadczam, i% wy%ej wymieniona praca nie narusza praw
autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i
prawach pokrewnych ( Dz.U. nr 24, poz. 83) oraz dóbr osobistych chronionych
prawem cywilnym.
Wy%ej wymieniona praca nie zawiera danych i informacji, które
uzyska"em("am) w sposób niedozwolony.
Niniejsza praca dyplomowa nie by"a wcze(niej podstaw! %adnej innej
urz$dowej procedury zwi!zanej z nadaniem dyplomów uczelni lub tytu"ów
zawodowych.
Wyra%am zgod$/Nie wyra%am zgody* na udost$pnienie mojej pracy dla celów
naukowych i dydaktycznych.
.................................................
podpis o(wiadczaj!cego

*niepotrzebne skre(li)
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7. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
Warszawa, dnia ……………………

..........................................................
imi$ i nazwisko

..........................................................
adres

..........................................................
wydzia"

..........................................................
specjalno(), grupa

Uprzejmie prosz$ o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego i wyznaczenie
terminu tego egzaminu.
Wszystkie obowi!zuj!ce dokumenty z"o%y"em/am, a praca dyplomowa zosta"a
przyj$ta w dniu ..................................przez Dziekanat.
...............................................
podpis studenta

Decyzja Dziekana:
.................................................................................................................
...............................................
podpis Dziekana

Ustala si$ termin egzaminu na dzie#: ………………………………………………………………
………………………………………………………..
podpis Przewodnicz!cego
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Warszawa, dnia ……………………………..

Uwa%am, %e praca kwalifikuje si$ do obrony i proponuj$ dla studenta/ki:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
z grupy …………… jednego z dwóch nast$puj!cych recenzentów:
• …………………………………………………………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
podpis promotora

-------------------------------------------------------------------------------------------------/ WYPE!NI" CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI /
Adres do korespondencji:

Warszawa, dnia ...........................

...................................................

Politechnika Warszawska
Sekretariat Szko"y w miejscu

nr kodu, miejscowo()

………………………………………………………...
ulica, nr domu, nr mieszkania

……………………………………………………….…
kontaktowy nr tel. w godz. 900-1500
mo#e by$ komórkowy

Prosz$ o umieszczenie w dyplomie moich danych osobowych:
………………………………………..

……………………………………….

………………………………………..

imi$ pierwsze

imi$ drugie

nazwisko

…………………………………..………………………...

………………………………………………………………

data urodzenia

miejsce urodzenia

W za"!czeniu sk"adam 5 sztuk fotografii (6,5cm x 4,5cm) do dyplomu
uko#czenia studiów (1 sztuka podpisana na odwrocie)
…………………………………..………………………...

………………………………………………………………

Pesel

podpis absolwenta

Dane sprawdzono z dowodem osobistym o numerze ........................
…………………………………………………………
podpis pracownika dziekanatu

UWAGA: CUDZOZIEMIEC PROSZONY JEST O PRZYJ#CIE DO SEKRETARIATU
SZKO!Y GG POK 114 Z PASZPORTEM ZARAZ PO OBRONIE PRACY DYPLOMOWEJ

6DPRU]ąG 6WXGHQWyZ 3ROLWHFKQLNL :DUV]DZVNLHM



3RUDGQLN 3LVDQLD 3UDF\ '\SORPRZHM

8. Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu
uko%czenia studiów w Politechnice Warszawskiej
w t"umaczeniu na j&zyk obcy
................................................., dnia ………….
Miejscowo()

.............................................................................................
imi$, nazwisko

.............................................................................................
Wydzia"/Kolegium

.............................................................................................
kierunek studiów

.............................................................................................
specjalno()

................................
Nr albumu

poziom studiów: studia I stopnia, studia II stopnia, magisterskie studia
jednolite*
forma
studiów:
stacjonarne
(dzienne),
niestacjonarne
niestacjonarne (zaoczne), niestacjonarne (zaoczne) – OKNO*

(wieczorowe),

Do Dziekana Wydzia"u/Dyrektora Kolegium*
................................................................
nazwa Wydzia"u/Kolegium

Politechniki Warszawskiej

Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu uko#czenia studiów
w Politechnice Warszawskiej w t"umaczeniu na j$zyk obcy
Wnosz$ o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu uko#czenia studiów w
Politechnice Warszawskiej
(Wydzia"/Kolegium*: ………………………………………………………………………..............…,
kierunek studiów: ………………………………………………………………..................…………..)
w t"umaczeniu na j$zyk angielski, francuski, hiszpa$ski, niemiecki, rosyjski*.
O(wiadczam, %e z"o%y"em(am) prac$ dyplomow! zawieraj!c! tytu" i
streszczenie tej pracy w j$zyku polskim i w j$zyku angielskim, francuskim,
hiszpa$skim, niemieckim, rosyjskim*.
............................................
podpis wnioskuj!cego

______________________________________________________
*) niepotrzebne skre%li&
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9. Podanie o zgod& na przesuni&cie terminu z"o#enia
pracy dyplomowej
Warszawa, dnia…………………………
…………………………………………………………………
Nazwisko i imi$

………………………………………………………………..
Kierunek

………………………………………….…………………...
Nr grupy

………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy

Prodziekan ds. Nauczania / Prodziekan ds. Studiów
…………………………………………………………………………………..

Uprzejmie prosz$ o wyra%enie zgody na przesuni$cie terminu z"o%enia pracy
in%ynierskiej do …........................ .
Swoj! pro(b$ motywuj$…...................................................................
…............................................................................................................ .
.................................................
podpis wnioskuj!cego

Przychylam si$ do pro(by studenta i oceniam stopie# zaawansowania
pracy in%ynierskiej na ....… %
…………………………………………………………
podpis opiekuna pracy dyplomowej
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Komisja Dydaktyczna
Samorz!du Studentów Politechniki Warszawskiej

[B] Wypo!yczenia
mi"dzybiblioteczne
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Formularz zamówienia ksi!"ki w Wypo"yczalni Mi#dzybibliotecznej:
Nr zam. ………
Wypo"yczalnia Mi#dzybiblioteczna
Zamówienie
Imi#, nazwisko i stopie$ naukowy:.................................................................
Kategoria: pracownik, doktorant, student-dyplomant
Nr karty bibliotecznej:..................................................................................
Tel. kontaktowy:.........................................................................................
Adres e-mail:..............................................................................................
Ksi!"ka, konferencja (Book, conference)
Autor:........................................................................................................
Tytu%:.........................................................................................................
Miejsce i rok wydania:..................................................................................
Autor cz#&ci:...............................................................................................
Tytu% cz#&ci:................................................................................................
Czasopismo (Journal)
Tytu%:.........................................................................................................
Rok:........................Vol.............................Nr..............................Str............
Autor artyku%u:............................................................................................
Tytu% artyku%u:............................................................................................
Sprawdzono w:
' brak w Katalogu Biblioteki G%ównej
' brak w Katalogu Bibliotek Instytutowych
' brak w Katalogu Centralnym Biblioteki Narodowej (brak w Polsce)
Publikacja przypuszczalnie znajduje si# w:
Biblioteka...................................................................................................
Data:.................................... ..........................................
Podpis zamawiaj!cego

Uwaga: wszystkie sprowadzone ksi!"ki udost#pniane s! wy%!cznie w czytelni.
Attention: all books obtained are made available exclusively in the reading
room.
Wyniki wyszukiwania:
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Komisja Dydaktyczna
Samorz!du Studentów Politechniki Warszawskiej

[C] Bazy, katalogi,
adresy stron internetowych
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Spis tre!ci
1. Gdzie zacz!" wyszukiwanie literatury przedmiotu (informacja biblioteczna)?
1.1. Katalog centralny PW
1.2. Polskie katalogi centralne
1.4.1. NUKAT
1.4.2. KARO
1.4.3. Katalogi Centralne Biblioteki Narodowej
1.4.4. Katalog SYMPOnet
1.3. #wiatowy katalog OCLC
2. Wyszukiwanie
literatury
przedmiotu
w
bibliografiach
(informacja
bibliograficzna)
2.1. Polskie bibliografie
2.1.1. Bibliografia Narodowa
2.1.2. Specjalistyczne
2.2. Zagraniczne bibliograficzne bazy danych
2.2.1. Interdyscyplinarne
2.2.2. Dziedzinowe
2.2.3. Specjalistyczne
3. Wyszukiwanie
literatury
przedmiotu
w
pe$notekstowych
ksi!%kach
elektronicznych
4. Gdzie bezpiecznie i skutecznie mo%na wyszuka" literatur& przedmiotu
w internecie?
4.1. Wyszukiwarki internetowe
4.2. Zasoby Open Access
4.3. Przewodniki i portale
4.4. S$owniki i encyklopedie online
5. Gdzie mo%na wyszuka" informacji o normach?
6. Gdzie mo%na wyszuka" informacji o patentach?
6.1. Zespó$ Rzeczników Patentowych, wspó$pracuj!cy z Politechnik!
Warszawsk!
6.2. Urz!d Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
6.3. ESPACENET
6.4. Inne przydatne adresy
6.5. Inne instytucje udzielaj!ce informacji o patentach
7. Plagiat
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1. Gdzie zacz"# wyszukiwanie literatury przedmiotu
- informacja biblioteczna?
1.1.

Katalog centralny PW

Politechnika Warszawska
1.2.

http://gate.bg.pw.edu.pl/F

Polskie katalogi centralne

1.3.1. NUKAT
NUKAT

http://www.nukat.edu.pl

1.3.2. KARO
KaRo

http://karo.umk.pl
1.3.3. Katalogi Centralne Biblioteki Narodowej

Katalogi Biblioteki Narodowej

http://www.bn.org.pl/katalogi-ibibliografie

1.3.4. Katalog SYMPOnet
SYMPOnet
1.3.

http://gate.bg.pw.edu.pl/F/?func=findb-0&local_base=sym01

$wiatowy katalog OCLC

Online Computer Library Center

http://www.oclc.org/worldcat

2. Wyszukiwanie literatury przedmiotu w bibliografiach
-informacja bibliograficzna
Lista e-baz
2.1.

http://www.bg.pw.edu.pl/listabaz_e.html

Polskie bibliografie

2.1.1.

Bibliografia Narodowa

Polska Bibliografia Narodowa
2.1.2.

http://mak.bn.org.pl/wykaz.html

Specjalistyczne

BazTech

http://baztech.icm.edu.pl

BIBLIO

http://gate.bg.pw.edu.pl

PBW

http://www.cbw.pl/cgibin/makwww.exe?BM=05

SIBROL

http://www.cbr.edu.pl/agrin/dbindex.html

2.2.

Zagraniczne bibliograficzne bazy danych

2.2.1.

Interdyscyplinarne
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Cambridge Scientific Abstracts

http://www.csa.com

EBSCOhost

http://search.ebscohost.com

Ingenta

http://www.ingentaconnect.com

NTIS

http://www.ntis.gov

Scopus

http://www.scopus.net

Web of Knowledge

http://isiwebofknowledge.com

WorldsciNet

http://www.worldscinet.com

2.2.2.

Dziedzinowe

PROLA

http://prola.aps.org
Chemical
Abstracts

2.2.3.

https://scifinder.cas.org

Specjalistyczne

CINDAS

https://scifinder.cas.org

COMPENDEX

http://www.engineeringvillage2.org

Emerald Engineering

http://www.emeraldinsight.com/Insight
/menuNavigation.do?hdAction=Insight
Home

INSPEC

http://www.ovid.com/site/catalog/Data
Base/107.jsp

Math

http://www.emis.de/ZMATH

3. Wyszukiwanie
literatury
przedmiotu
pe%notekstowych ksi"&kach elektronicznych
Lista e-'róde$

http://www.bg.pw.edu.pl/listazrodel_e.
html

4. Gdzie bezpiecznie i skutecznie mo&na
literatur' przedmiotu w internecie?
4.1.

w

wyszuka#

Wyszukiwarki internetowe

Google Scholar

http://scholar.google.pl

Google Book Search

http://books.google.com

Scirus

http://www.scirus.com/srsapp

6DPRU]ąG 6WXGHQWyZ 3ROLWHFKQLNL :DUV]DZVNLHM



3RUDGQLN 3LVDQLD 3UDF\ '\SORPRZHM

4.2.

Zasoby Open Access

Directory of Open Access Journals

http://www.doaj.org

Open Journal Gate

http://www.openj-gate.com

EZB

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit

BioMed Central

http://www.biomedcentral.com

OAIster

http://www.oaister.org

Open Archives Initiative

http://www.oaister.org

Registry of Open Access Repositories

http://roar.eprints.org

Federacja Bibliotek Cyfrowych

http://fbc.pionier.net.pl

4.3.

Przewodniki i portale

BazTol
4.4.

http://baztol.ml.put.poznan.pl
S%owniki i encyklopedie on-line

Multis$ownik

www.ling.pl

S$ownik polsko-angielski z bezp$atnym
dost&pem dla studentów PW

http://www.leksyka.pl/iplogin/poltchnw
arszawa

S$ownik j&zyka polskiego PWN

http://sjp.pwn.pl

S$ownik wyrazów obcych i zwrotów
obcoj&zycznych W. Kopali(skiego.

http://www.slownik-online.pl

Logos Dictionary

http://www.logos.it/dictionary

Meriam Webster's Dictionary &
Thesaurus

http://www.m-w.com

Rogets Thesaurus

http://asadz.com/thesaurus

Acronim Finder - S$owniki Akronimów

http://www.acronymfinder.com

Encyklopedia PWN

http://encyklopedia.pwn.pl

Encyklopedia Internautica – Interia

http://encyklopedia.interia.pl

Encyklopedia techniki cyfrowej

http://www.digipedia.pl/def

Helionica - sieciowa encyclopedia
informatyki

http://helionica.pl

Encyclopaedia Britannica online

http://www.eb.com
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Encarta - Encyclopedia, Dictionary

http://encarta.msn.com

World Encyclopedia

http://encyclopediaoftheworld.com

5. Gdzie mo&na wyszuka# informacji o normach?
Polski Komitet Normalizacyjny

tel.(022) 556 77 26
ul. #wi&tokrzyska 14, 00-050
Warszawa

O)rodek Informacji Normalizacyjnej

tel.(022) 556 77 55

Czytelnia Norm

tel. (022) 556 76 50, oinsekr@pkn.pl
ul.#wi&tokrzyska 14b, 00-050
Warszawa

Ksi&garnia Norm

tel.: (022) 620 45
ul. Sienna 63, 00-820 Warszawa

Polskie Normy

http://www.normy.pl/

Katalog Polskich Norm

http://www.pkn.pl

European Committee for
Standardization

http://www.cen.eu/

Dokumenty RFC

http://www.rfc-editor.org/

6. Gdzie mo&na wyszuka# informacji o patentach?
6.1.

Zespó% Rzeczników Patentowych, wspó%pracuj"cy z Politechnik"
Warszawsk"

ul. Noakowskiego 18/20, pokój 427, 00-688 Warszawa Gmach Biurowy PW
(22) 234 64 40

(22) 234 64 50

zrpat@zrpat.com.pl
6.2.

(22) 234 64 60

http://www.zrpat.com.pl

Urz"d Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Al. Niepodleg$o)ci 188/192

Centrala telefoniczna

(22) 825 80 01

Informacja ogólna

(22) 825 59 10, informacja@uprp.pl

Departament wydawnictw

(22) 825 80 01, wydawnictwa@uprp.pl

Biblioteka UP RP

(22) 825 14 43, zbiory@uprp.pl

Bazy Patentowe Urz&du Patentowego

http://www.uprp.pl
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6.3.

ESPACENET

ESPACENET
6.4.

http://pl.espacenet.com

Inne instytucje udzielaj"ce informacji o patentach

Polska Izba Rzeczników Patentowych

http://www.pirp.org.pl

ul. Madali(skiego 20/2, 00-513 Warszawa

Rada Rzeczników Patentowych Szkó$ Wy%szych
Tel. (91) 449 43 57
Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
6.5.

http://www.patentmen.pl/rada.html

Inne przydatne adresy

Europejski Urz!d Patentowy

http://www.european-patent-office.org/

#wiatowa Organizacja W$asno)ci
Intelektualnej

http://www.wipo.int/

Thompson/Delphion

http://www.delphion.com/

US States Patent and Trademark Office http://www.uspto.gov/
OHIM (European Trademark Office)

http://www.oami.eu.int/

Witryna Edukacyjna PATENTMEN

http://www.patentmen.pl/

7. Plagiat
System plagiat

http://www.plagiat.pl

6DPRU]ąG 6WXGHQWyZ 3ROLWHFKQLNL :DUV]DZVNLHM



