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Wstęp
Zalecenia powstały aby pomóc doktorantowi w tworzeniu rozprawy doktorskiej i stanowią
wzorzec edytorskiej strony rozprawy. Dopuszcza się rozsądne zmiany poniższych danych. Zmiany
te nie mogą jednak w sposób rażący odbiegać od podanych zaleceń.
Zalecenia te zostały napisane w formie jak dla rozprawy doktorskiej drukowanej w formacie
B5. Opisana została tylko strona edytorska („graficzna”), a nie metodyka tworzenia samej pracy.

1. Wymagania ogólne
1.1. Forma i zawartość pracy
- praca pisana na stronie A4,
- wydruk na stronie B5,
- zalecany wydruk dwustronny.

2. Marginesy
a. przy wydruku dwustronnym (zalecany)
- 2,5 cm z każdej strony,
- margines na oprawę 1 cm,
- marginesy lustrzane,
b. przy wydruku jednostronnym
- 2,5 cm z każdej strony,
- margines na oprawę 1 cm.

3. Krój i wielkość czcionki, ustawienia akapitu
3.1. Treść główna pracy:
- czcionka: Times New Roman 13 pt., Styl normalny,
- akapit: wcięcie od lewej 0 (zero), od prawej 0, wcięcie pierwszego wiersza 0,63 cm; praca
może być napisana bez wcięć akapitowych, ale wówczas należy pamiętać o tym, by ostatni
wiersz akapitu nie był składany na pełną szerokość kolumny, przyjęta forma powinna być
jednolita w całej pracy; odstęp między liniami (interlinia) 1,5; wyrównanie obustronne
(wyjustuj) lub do lewej,
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- w przypadku podpunktów można użyć interlinii 1 – zwracając uwagę jaki będzie odstęp
następującego po numeracji wiersza,
- na końcu wiersza nie wolno zostawiać pojedynczych liter, cyfr i skrótów (z wyjątkiem tych
pojawiających się na końcu zdania); w tym celu należy przenieść je do następnej linii przez
zastosowanie tzw. twardej spacji (wciśnięcie kombinacji klawiszy [Crtl] [Shift] [Spacja]
bezpośrednio między literą, cyfrą bądź skrótem a następnym wyrazem),
- nie należy rozdzielać wartości i przypisanej jej jednostki, np. 5 cm, 1000 m itd.

3.2. Tytuły (tytuły rozdziałów, podrozdziałów itp.)
- wyrównanie do lewej,
- zaleca się tytuł rozdziału na początku kolejnej strony (ustawiać poprzez podział strony
wstawianie > podział strony),
- tytuły rozdziałów powinny być pisane czcionką o rozmiarze odpowiednio większym od
rozmiaru czcionki tekstu głównego; dopuszcza się stosowanie innego kroju czcionki
(bezszeryfowej) w tytułach rozdziałów; czcionka pogrubiona; numeracja w stylu „1.”
- tytuły podrozdziałów powinny być pisane czcionką o rozmiarze czcionki tekstu głównego;
dopuszcza się stosowanie innego kroju czcionki (bezszeryfowej) w tytułach podrozdziałów;
czcionka pogrubiona; numeracja w stylu „1.1.”, „1.1.1.”, itd.
3.2.1. Tworzenie tytułów
Najlepiej zastosować style np. „Nagłówek 1” (i kolejno Nagłówek 2 itd.) z podanymi
ustawieniami, umożliwi to zastosowanie automatycznych spisów treści. Zaleca się wyłączenie
w ustawieniach autokorekty automatycznego stosowania stylów tekstu.
Jeżeli użytkownik edytora nie używa odstępów przed i po akapicie – stosować puste linie jako
odstępy (niezalecane).

4. Numeracja stron
Paginację tekstu (numerację stron) składamy czcionką kroju i wielkości tekstu głównego.
Wszystkie strony publikacji są objęte paginacją, choć nie na wszystkich stronach numeracja jest
drukowana. Numerację rozpoczynamy od 2. strony – tekst wprowadzający (dedykacja, motto,
podziękowania) lub spis treści. Wstęp, przedmowę lub rozdział 1. umieszczamy na kolejnej stronie
nieparzystej, dalsze rozdziały na stronach kolejnych.
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5. Tabele, rysunki, wykresy, wzory matematyczne
Tekst w tabelach powinien być napisany czcionką Times New Roman o rozmiarze 13 pkt.
Rozmiar czcionki w tabeli może zostać zmniejszony, jednak należy ocenić, czy tekst pozostanie
czytelny po zmniejszeniu formatu do B5. Odstęp między wierszami tekstu powinien być
pojedynczy.
Należy unikać dzielenia tabel między stronami, jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, to nad tabelą
zaznaczamy skrótem jej dalszy ciąg (np. w tekstach w języku polskim – cd. tabeli 1, w języku
angielskim – cont. table 1). Należy stosować pojedynczą linię obramowania i wnętrza tabeli o
grubości 1/2 pkt. Preferowane jest pionowe ustawienie tabel, jeśli jednak korzystniejsze będzie
ustawienie tabeli poziomo, to wówczas główka tabeli znajdzie się z lewej strony kolumny
(równolegle do lewego marginesu). W takiej sytuacji pozycja numeru strony pozostaje
niezmieniona.
Jeżeli tabelę zapożyczono z publikacji, należy podać pod nią źródło danych.
Obiekty osadzone w dokumencie, takie jak: wykresy, rysunki i zdjęcia, powinny być
wypośrodkowane. W przypadku schematów składających się z kilku obiektów, należy je wszystkie
zgrupować. Obiekty wstawiane do pracy powinny być czytelne. Wykresy, schematy, rysunki
i zdjęcia wstawiamy bez obramowania, wyjątek stanowią mapy. Zdjęcia i rysunki przed wklejeniem
należy zoptymalizować (w przeznaczonych do tego celu programach graficznych), aby nie były
zbyt duże. Grafikę rastrową (obrazy skanowane) należy zapisać w jednym z formatów: TIFF, BMP,
JPG lub EPS. Optymalna rozdzielczość dla fotografii kolorowych i czarno-białych – 300 dpi,
natomiast rysunków liniowych – max. 600 dpi.
Należy unikać osadzania obiektów typu OLE.
Rozbudowane podpisy, składające się z podpisu zasadniczego oraz objaśnień szczegółów
rysunku, mają szerokość równą szerokości kolumny.

5.1. Zasady formatowania podpisów
- rysunki: podpis pod rysunkiem wyśrodkowany,
podpis: Times New Roman 11 pt., pochylony (kursywa),
numeracja: np. Rys. 4.1., gdzie 4. jest numerem rozdziału;
- opisy tabel: nad tabelą, ustawiony do lewej równo z lewą granicą tabeli,
podpis: Times New Roman 11 pt.,
numeracja np.: Tabela 4.1., gdzie 4. jest numerem rozdziału;
- wykresy powinny być traktowane jako rysunki, podpisy według zasad jak pod rysunkami.
- odległość obiektu od tekstu i podpisu (tzw. światło) nie może być mniejsza niż 1 cm.
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Przykłady:

Rys. 4.1. Przykład modelu.
Tabela 4.1. Przykład wyników pomiarów.

Wielkość 1
Wielkość 2

Pomiar 1
1
5

Pomiar 2
10
6

Pomiar 3
2
4

5.2. Wzory matematyczne
- ustawienie wzorów na środku szerokości strony (wyrównane do środka),
- numeracja wzorów wyrównana do prawej wg stylu (1.23) (1. to numer rozdziału),
- rozmiary elementów wzoru (lub ustawienia domyślne edytora równań):
· normalny 12  13 pt.
· indeks górny/dolny 7 pt.
· indeks podrzędny 5 pt.
· symbol 18 pt.
· podsymbol 12 pt.
Przykład wzoru matematycznego:

x2  1
 a  .....
x 1
i

xn

(4.1)

6. Spis treści
Spis treści umieszczamy bezpośrednio po tytule i tekstach wprowadzających (dedykacja, motto,
podziękowania), od nowej kolumny spuszczonej, nieparzystej. Spis treści powinien być przede
wszystkim przejrzysty, złożony czcionką tego samego kroju i rozmiaru co tekst główny. W spisie
treści należy zastosować tę samą interlinię co w tekście głównym.
Jeżeli w spisie treści występuje kilka stopni tytułów, w celu uwydatnienia tytułu najwyższego
rzędu wprowadza się wyróżnienia czcionką pogrubioną, pochyłą, wersalikami lub inną. Użycie
danego wyróżnienia jest uzależnione od zastosowania go w tytułach pracy. Oprócz ww. wyróżnień
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hierarchię tytułów zaznacza się wcięciami, tj. im niższy stopień tytułu, tym bardziej wcięty.
Wcięcia powinny rozpoczynać się pod pierwszą literą tekstu tytułu wyższego rzędu.
Spis treści składamy na pełną szerokość kolumny, przy czym przestrzeń od końca tekstu do
numerów stron wypełniamy kropkami.
Zaleca się zastosowanie automatycznego tworzenia spisów na bazie tytułów sformatowanych za
pomocą stylów, mniej wprawni użytkownicy edytorów mogą wykonać spis metodami
tradycyjnymi.

7. Źródła literaturowe
Bibliografię składa się czcionką o tym samym kroju i wielkości co tekst podstawowy.
Bibliografię tworzymy tak samo jak przypisy, z tą jednak różnicą, że jako pierwsze umieszczamy
nazwisko autora, a dopiero później pierwszą literę imienia lub imion. Bibliografię należy podawać
na końcu pracy.

7.1. Powołania na źródła literaturowe
Zaleca się podawać odwołania w następującej postaci [nr odwołania], np. [1].

7.2. Zestawienie źródeł literaturowych
Zestawienie danych źródłowych w kolejności alfabetycznej wg nazwisk pierwszego autora
z numerami kolejnymi. Można wyodrębnić w zestawieniu normy, strony internetowe itp.
W pierwszej kolejności podajemy wydawnictwa zwarte i ciągłe, natomiast na samym końcu źródła
internetowe.
Literatura (przykład):
1. Rawa Tadeusz, 2006. Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych.
Wydawnictwo UWM Olsztyn

8. Nagłówki i stopki stron
- stopka: numer strony, na środku lub po prawej stronie, nazwa Uczelni oraz Instytutu
(Politechnika Śląska, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych), wyśrodkowane,
- w nagłówku umieścić tytuł rozprawy doktorskiej (poza stroną tytułową), zwrócić uwagę na
to, aby tekst nie przylegał do tekstu nagłówka,
- nagłówek i stopkę oddzielamy od tekstu głównego linią ciągłą o grubości 1/2 pkt.
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