
 

 

 

 

 

 

 

 

Wytyczne Osteopathie Schule Deutschland  

(Niemieckiej Szkoły Osteopatii) dotyczące opracowania 

pracy dyplomowej (końcowej) celem otrzymania  

D.O. OSD 



 

 

 

SPIS TREŚCI 

1.PREAMBUŁA 3 

2.INFORMACJE OGÓLNE 3 

3.WYTYCZNE DOTYCZĄCE FORMATU PRACY 4 

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI PRACY 4 

5.ASPEKTY ETYCZNE 4 

6.KRYTERIA OCENY 5 

 

 

 



 

1. Preambuła 
Określenie „D.O. OSD” jest znakiem jakości potwierdzającym, że poza otrzymaniem 

wieloletniego profesjonalnego wykształcenia w zakresie osteopatii absolwent przedłożył 

naukową pracę dyplomową (końcową). Tym samym „D.O. OSD” oznacza potwierdzenie 

ukończenia wykształcenia osteopatycznego na wysokim poziomie. 

Otrzymanie miana „D.O. OSD” odbywa się zgodnie z wytycznymi Niemieckiej Szkoły Osteopatii 

(Osteopathie Schule Deutschland) i potwierdzane jest certyfikatem „D.O. OSD”. 

Wystawiony dokument nie jest tytułem ani stopniem akademickim oraz nie ma charakteru 

znaku firmowego. W szczególności określenie D.O. OSD nie stanowi akronimu amerykańskiego 

tytuły doktora osteopatii („Doctor of Osteopathy”) czy też tamtejszego określenia 

„dyplomowany osteopata” („Diplom-Osteopath”).  

 

2. Informacje ogólne 
Praca dyplomowa D.O. OSD jest końcową pracą naukową.  

O przyjęcie pracy, względnie jej tematu, należy wnioskować do PAMO / OSD. W tym celu należy 

złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z załączonym draftem badawczym. Draft musi wpłynąć do 

PAMO / OSD najpóźniej wraz z przekazaniem formularza zgłoszeniowego. 

Absolwent powinien być w stanie w określonym terminie samodzielnie opracować problem lub 

temat z zakresu osteopatii, stosując przy tym fundamentalne techniki pracy naukowej, a także 

przedstawić go za pomocą adekwatnej formy językowej. Nie jest przy tym konieczne 

przeprowadzenie gromadzenia danych. Do fundamentalnych technik naukowych zalicza się 

przegląd literatury przedmiotu, a także jej logiczną interpretację i krytyczną dyskusję 

opracowywanego materiału. 

Wszystkie istotne stwierdzenia zawarte w pracy muszą być w logiczny i wystarczający sposób 

poparte przytoczeniem adekwatnych źródeł. 

Źródłami o wysokiej randze są publikacje zaczerpnięte z czasopism naukowych (Peer Review). 

Publikacje książkowe i inne źródła mają jakościowo niższy poziom istotności naukowej. 

Przytoczeń należy dokonywać zgodnie ze stylem harwardzkim. W miarę możliwości nie powinno 

się stosować dosłownych cytatów oraz przypisów.    

Podstawowa struktura pracy powinna zawierać wprowadzenie, przedstawienie tła naukowego 

prezentowanego zagadnienia, dyskusję oraz wykaz literatury. Strona tytułowa oraz deklaracja 

autorska muszą zostać przejęte w takiej formie, w jakiej będą one dostarczone osobie piszącej 

pracę.  

Praca zawiera streszczenie (abstrakt). Treść streszczenia odzwierciedla systematyczną strukturę 

pracy i ma być zredagowana w języku polskim i angielskim w maksymalnie 200 słowach 

włącznie z 4 słowami kluczowymi. Streszczenie wraz ze spisem literatury należy dodatkowo 

załączyć i dostarczyć w formie dokumentu Word.  

  



3. Wytyczne dotyczące formatu pracy 
Poniższe wytyczne dotyczące formatu pracy muszą zostać zachowane: 

Wielkość czcionki: 12; interlinia 1,5 odstępu; tekst wyjustowany; marginesy boczne między 2 a 

2,5 cm. Strony muszą być ponumerowane, numerowanie należy rozpocząć od pierwszej strony 

wprowadzenia. 

Objętość pracy powinna wynosić 30 – 40 stron bez załączników. 

Praca musi zostać dostarczona do PAMO / OSD w wyznaczonym terminie w formie oprawionej z 

podpisanym oświadczeniem o autorstwie, a także w formie elektronicznej (jako dokument 

Word i PDF).  Za datę złożenia pracy przyjmuje się datę stempla pocztowego.  

 

4. Wymagania dotyczące zawartości pracy 
W ramach pracy dyplomowej D.O. OSD powinna zostać podjęta tematyka z zakresu osteopatii. 

Praca rozpoczyna się wstępem, który stanowi wprowadzenie do podejmowanej tematyki. 

Powinno być jasne, dlaczego tematyka pracy jest znacząca tudzież dlaczego jest ona ważna z 

punktu widzenia osteopatii.  

W części poświęconej podstawom teoretycznym należy odnieść się do aktualnego stanu badań 

dotyczącego podjętej tematyki, poprzez ich wyczerpujące przytoczenie (przedstawienie), czy też 

omówienie (rozprawę). Wszystkim istotnym informacjom należy nadać logiczną strukturę z 

podaniem adekwatnych źródeł, dbając o ich klarowną prezentację. Część poświęconą 

podstawom teoretycznym ze względu na lepszą przejrzystość można podzielić na poszczególne 

punkty. Dla nieznającego zagadnienia czytelnika zrozumiałymi mają się stać: prezentowana 

tematyka, a przede wszystkim związana z nią problematyka pracy, bądź też wynikające z 

prezentacji zagadnienia otwarte kwestie problemowe (pytania badawcze).  

Jeżeli w ramach pracy dyplomowej D.O. OSD zbierane były dane, w części dotyczącej 

metodologii należy przedstawić wszelkie istotne z tego punktu widzenia fakty, a w części 

dotyczącej wyników należy dokonać prezentacji otrzymanych wyników.  

Część poświęcona dyskusji wymaga krytycznego odniesienia się do przedstawionych w pracy 

treści. Należy dokonać sprawdzenia wszelkich wysnutych stwierdzeń pod kątem ich logiczności i 

sensu. W pracy powinna zostać sformułowana własna opinia, która poparta będzie adekwatnie 

dobranymi materiałami źródłowymi. W pracy należy także zawrzeć propozycje prowadzenia 

dalszych prac badawczych. 

W ewentualnym końcowym podsumowaniu powinny ponownie zostać ujęte wszystkie istotne 

wnioski z pracy w formie precyzyjnego i krótkiego streszczenia. 

 

5. Aspekty etyczne 
Praca dyplomowa D.O. OSD musi zostać przeprowadzona zgodnie z ogólnymi zasadami etyki 

medycznej w odniesieniu do postępowania z osobami badanymi oraz z ich danymi. W tym celu 

należy kierować się wytycznymi Deklaracji Helsińskiej (stan z roku 2008). Absolwenci są 

zobowiązani do zaplanowania i przeprowadzenia swoich prac zgodnie z wyżej wspomnianymi 

wytycznymi. 

 



6. Kryteria oceny 
 

Ocena merytoryczna i 
metodologiczna  

    

1. Wywód teoretyczny 
dotyczący obszaru badań:  
  

Logika (ścisłość) i systematyka we wprowadzeniu  
i opracowaniu informacji o stanie badań na temat 
podejmowany w pracy. Aktualność źródeł, głębia  
przeprowadzonego przeglądu. Pełnia 
przeprowadzonego przeglądu. Znaczenie 
naukowe (ranga) oraz jakość wybranych źródeł.  

/10 

  

2. Przedstawienie i 
uzasadnienie metodologii:  
  

Uzasadnienie, wywiedzenie i sformułowanie 
pytań badawczych. Adekwatność doboru 
metodologii. Zaplanowanie, udokumentowanie  
i zaprezentowanie metodologii.  

/10 

  

3. Przedstawienie i ocena 
uzyskanych wyników:  

Przedstawienie wyników. Ocena wyników  
w świetle postawionych pytań badawczych. 

/10 

  

4. Głębia argumentacji 
dyskusji: 
  

Adekwatna dyskusja ograniczeń związanych  
z przeprowadzonym badaniem. Adekwatna 
dyskusja wyników. Stosowne uzasadnienie 
[potrzeby] dalszych badań.  

/10 

  

5. Podparcie teoretyczne  
(w stosownym zakresie):  

Wystarczające i adekwatne podparcie istotnymi 
materiałami źródłowymi.  

/10 

6. Oryginalność toku 
myślowego:   

Oryginalność w toku myślowym oraz procesie 
prowadzenia badania.  

/10 

  

Ocena formalna: 
  

Zachowanie narzuconego formatu pracy. Język  
i ogólna stylistyka pracy.   

/20 

  

Ocena znaczenia 
praktycznego:  

    

1. Przedstawienie/ wywód 
odnośnie związku z praktyką:  

Wystarczający oraz logiczny wywód dotyczący 
znaczenia praktycznego pracy.  

/10 

  

 2. Przedstawienie znaczenia 
dla osteopatii:   

Wystarczające i stosowne przedstawienie 
znaczenia dla osteopatii.  

/10 

  

Ocena sumaryczna pracy 
dyplomowej D.O. OSD  

  /100 

  
 


