Wymagania co do formy i zawarto±ci sprawozda«
Dokumenty dostarczane przez studentów powinny mie¢ form¦ zbli»on¡ do dokumentacji technicznej, w szczególno±ci powinny speªnia¢ ni»ej wyszczególnione wymogi.

Forma graczna dokumentu:
1. Fromat A4, marginesy asymetryczne z tzw. marginesem na opraw¦ np. margines wewn¦trzny 3 cm (2cm
+ 1cm oprawa), zewn¦trzny 2cm. Marginesy górny i dolny 2cm + margines na nagªówek / stopk¦ (np. 1
cm)
2. Wielko±¢ czcionki:

•

tekst: 10 - 11 pk

•

tytuªy punktów: rozmiar o 1 wi¦kszy i pogrubiony

•

nagªówek i stopka: rozmiar o 1 mniejszy

3. Strona tytuªowa powinna zawiera¢ informacje takie jak w zaª¡czonym przykªadowym dokumencie, w
dowolnym ukªadzie gracznym zapewniaj¡cym estetyk¦ i czytelno±¢.
4. Strona tytuªowa nie jest stron¡ numerowan¡!!
5. Numeracja zaczyna si¦ od strony ze spisem tre±ci (strona nr 1).
6. Nagªówek / stopka dokumentu powinien zawiera¢:

•

tytuª bie»¡cego punktu

•

numer strony / ilo±¢ stron

7. Spis tre±ci zawiera wyszczególnion¡ numeracj¡ stron. Poszczególne pozycje spisu tre±ci s¡ hiper-linkami,
które po ich klikni¦ciu przenosz¡ kursor do wskazuj¡cej przez nie strony.
8. Sprawozdanie dostarczane jest wyª¡cznie w formacie pliku .pdf !!!
9. Ka»dy punkt zaczyna si¦ od nowej strony

Organizacja dokumentu:
1. Strona tytuªowa
2. Spis tre±ci: powinien dobrze oddawa¢ zawarto±¢ dokumentu i umo»liwia¢ ªatwe odnajdywanie informacji.
3. Wst¦p: zale»nie od potrzeb zawiera¢ mo»e ró»ne informacje, sªu»¡ce krótkiemu wprowadzeniu w temat,
opisuj¡ce zawarto±¢ dokumentu, denicj¦ celu, hipotezy, informacje porz¡dkowe, prawne, organizacyjne
etc.
4. Zestawienie wyników: syntetyczne i czytelne zestawienie otrzymanych wyników, bez komentarzy, interpretacji.
5. Metodyka: jeden z najwa»niejszych punktów. Poprawno±¢ merytoryczn¡ czy formaln¡ wykonanych i opisanych w dokumencie czynno±ci gwarantuje przepis (procedura, instrukcja, norma, metoda np. standardowa) w oparciu o jaki zostaªy one wykonane. le opisana metodyka mo»e powodowa¢ odrzucenie ka»dego
badania, eksperymentu itp. bez praktycznie wnikania w faktycznie wykonane czynno±ci.
Metodyka nie jest opisem ju» wykonanych czynno±ci!!! czy opisem tego co zostaªo wykonane!!!
6. Dane: wskazanie i opis danych wej±ciowych.
7. Obliczenie / wykonane prace / przebieg etc... - miejsce na umieszczenie tego co zostaªo w danym projekcie, badaniu, zleceniu ... wykonane. Tu zamieszcza si¦ przebieg oblicze«, zrzuty ekranów etc. Struktura
tego punktu zale»na jest od przedmiotu - mo»e by¢ prosta jak i hierarchiczna. Punkt ten powinien zapewni¢ czytelne przedstawienie tego co zostaªo wykonane zapewniaj¡c mo»liwo±¢ ªatwego odnajdywania
poszczególnych elementów.
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8. Wnioski / interpretacje wyników / podsumowanie: Bardzo wa»ny punkt w którym nale»y odnie±¢ si¦ do
uzyskanych wyników, w kontek±cie zakªadanych celów, hipotez. W tym punkcie (jak i w »adnym innym)
nie nale»y pisa¢:
Dzi¦ki temu ¢wiczeniu / projektowi nauczyªam si¦.... Projekt byª bardzo czasochªonny... Zdobyte
umiej¦tno±ci na pewno si¦ przydadz¡ ...
Tego typu zapisy nie stanowi¡ »adnych wniosków pªyn¡cych z otrzymanych wyników, nie stanowi¡ rówie»
interpretacji wyników i nie s¡ zapisami, które umieszcza si¦ w jakiejkolwiek dokumentacji technicznej,
pocz¡wszy od najprostszych pomiarów.
9. Literatura: w zale»no±ci od potrzeb wynikaj¡cych z charakteru zagadnienia b¦d¡cego przedmiotem ¢wiczenia / projektu. Konieczne w przypadku powoªania si¦ w metodyce na materiaªy ¹ródªowe np. publikacje,
normy, procedury, akty prawne etc.
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