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Bibliografia praca licencjacka
Jak powinna wyglądać bibliografia i przypisy?
Prace Dyplomowe
Ile razy zastanawialiście się jak powinna wyglądać bibliografia? Czy za przypisy odcięto Wam kiedyś punkty
za ocenę? Wszak, wygląd bibliografii i przypisów, choć immanentny naukom humanistycznym, posiada w
istocie bardzo ścisły charakter. Naukowcy, często małostkowi, bardzo się czepiają owego wyglądu. Być może
jest to dość niezrozumiałe, może biurokratyczne, ale niestety nie da się tego zmienić, należy dostosować.
Wszak jakby spojrzeć na sprawę obiektywnie, poprawny wygląd not bibliograficznych może nam ułatwić
znalezienie danej książki. Dopóki więc nie wpada się w paranoje i przypisy nie są ważniejsze niże merytoryka
pracy, warto zadbać o ich poprawny wygląd.
czytaj więcej »
przypisybibliografiaprzypisy w pracy licencjackiej
Podobne porady
Jak pisać przypisy?
Prace Dyplomowe
Przypisy wskazują źródło informacji po to aby każdy mógł zweryfikować konkretne stwierdzenie czy teorię,
odsyłają, wyjaśniają lub uzupełniają wiedzę czytelnika o dodatkowe informacje. Poniżej znajdziesz zasady
stosowania przypisów, dowiesz się jak je tworzyć i kiedy stosować.
czytaj więcej »
przypisyprzypisy źródłoweprzypis
Jak napisać pracę dyplomową?
Prace Dyplomowe

Każdy student ostatniego roku staje przed tym wyzwaniem. Początkowo sama myśl o tym może przerażać,
ale z czasem okazuje się, że strach miał wielkie oczy i wcale nie jest tak źle. Grunt, by do pisania dobrze się
przygotować i odpowiednio podejść.
czytaj więcej »
praca magisterskapraca dyplomowapraca licencjacka
Jak napisać pracę licencjacką?
Prace Dyplomowe
Kolejny raz musimy coś pisać: na język polski lub na studia. Żyjemy w kulturze pisma i generalnie co chwile
musimy wystawiać nasz talent literacki na próbę. Często coś nam też nie wychodzi. Dlaczego jedni są w
stanie napisać dobrą pracę w parę dni, a inni ślęcząc nad nią tygodniami, dostają gorsze oceny? Czy Ciebie
też dotyczy ta niesprawiedliwość? A może wciąż się zastanawiasz co zrobić, by napisać wreszcie coś, co
zostanie docenione? Być może masz napisać swoją pierwszą pracę i nie wiesz jak się do tego zabrać. W tym
artykule opowiemy krok po kroku co zrobić, by Twoja praca była jak najlepiej napisana!
czytaj więcej »
praca dyplomowapraca licencjackalicencjat
Jak robić przypisy w pracy dyplomowej?
Prace Dyplomowe
Bibliografia i przypisy w pracach autorskich nadają autentyzmu publikacjom, są dowodem na to, iż praca nie
jest plagiatem. Dzisiaj, w dobie Internetu, wiele osób świadomie kopiuje lub powiela prace innych autorów,
co jest niezgodne z prawem. Osoby te łamią zasadę etyki pisarskiej w każdym jej aspekcie (dziennikarskiej,
naukowej, twórczej, publicystycznej). Poprawne podanie przypisów jest gwarantem samodzielnie napisanej
pracy. Brak przypisów w pracy pisemnej może podważać jej wiarygodność.
czytaj więcej »
przypisyprzypisy zasadyprzypisy w pracy licencjackiej
Jak wybrać promotora?
Prace Dyplomowe
Wbrew pozorom wybór opiekuna twojej pracy jest sprawą niemal tak samo ważną jak wybór tematu. To
promotor będzie przez 2 lata osobą, na której kompetencjach i wiedzy będziesz polegał, to on będzie cię
także mobilizował do stałych postępów w pisaniu i wymagał kolejnych rozdziałów. Czym się zatem kierować
kiedy już dojdzie do ostatecznego wyboru?
czytaj więcej »
praca magisterskapisanie pracy dyplomowejpisanie pracy magisterskiej
Jak wygląda obrona pracy magisterskiej?
Zaliczenia
Praca magisterska i jej obrona jest zwieńczeniem wielu ciężkich lat nauki na uczelni wyższej. Po stresach
związanych z zaliczeniami i kolokwiami, a ostatecznie z napisaniem pracy magisterskiej, nadchodzi chwila, w
której mamy ostatni raz zawalczyć o swój tytuł. Często mówi się, że obrona pracy jest już tylko formalnością i
faktycznie najczęściej właśnie do formalności się to sprowadza. Niestety nie zmniejsza to zazwyczaj stresu
egzaminacyjnego, dlatego warto wiedzieć jak się przygotować i czego spodziewać się po wejściu do tego
ostatniego w waszej studenckiej karierze pokoju.
czytaj więcej »
obrona pracy magisterskiejobrona pracyobrona pracy dyplomowej

