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Gdzie szukać bibliografii do pracy licencjackiej?
Wielu studentów przed rozpoczęciem pisania pracy licencjackiej ma problem ze zbudowaniem solidnej i
merytorycznie wartościowej bazy. Znalezienie dobrych źródeł okazuje się trudnym zadaniem, gdy nie wiemy
co oferuje nam np. sama uczelnia.
Gdzie szukać bibliografii do pracy licencjackiej?
Oto kilka pomijanych miejsc, w których możesz znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania:
Strona internetowa instytutu lub wydziału – bardzo często można znaleźć tam w zakładkach odsyłacze do
polecanych przez wykładowców i najczęściej używanych baz artykułów i fachowej literatury. Dodatkowo
będziemy mieli pewność, że dany katalog jest związany właśnie z interesującą nas dziedziną nauki.
Archiwum cyfrowe i bazy naukowe – jeżeli strona jednostki uniwersyteckiej nie podaje polecanych stron,
warto poszukać w internecie jakie będą w twoim przypadku pomocne. Istnieją bazy zarówno dla nauk
humanistycznych, jak i ścisłych i technicznych. Po wpisaniu szukanego tematu otrzymamy listę powiązanych
publikacji, które mogą okazać się bardzo przydatne.
Repozytorium – praktycznie każda większa uczelnia w kraju je posiada. Jest to miejsce, w którym
gromadzone są na bieżąco dokumenty i, co najważniejsze, wszystkie z nich przeznaczone są do
udostępniania. Ponieważ repozytoria są głównie cyfrowe, możesz korzystać z najnowszych publikacji wielu
uczelni wyższych nie wychodząc z domu.
Starsi studenci – to zrozumiałe, że pisząc coś po raz pierwszy, nie zawsze wiemy jak się za to zabrać. Dlatego
też warto zasięgnąć opinii starszych studentów, którzy obronę pracy licencjackiej mają już za sobą i są w
stanie doradzić jak uporać się niektórymi jej aspektami.
Gdy już będziemy mieli wstępny zarys literatury, łatwiej będzie świadomie wybrać pozycje do bibliografii i
korzystać z zasobów bibliotek uniwersyteckich.
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Jak powinna wyglądać karta tytułowa pracy dyplomowej?piątek, 16 listopada 2018, 15:14
Podczas pisania pracy dyplomowej należy zwrócić szczególną uwagę na to, jak wygląda strona tytułowa.
Każda uczelnia może mieć indywidualne wytyczne, jednak istnieją punkty wspólne, które należy zawrzeć
podczas tworzenia karty tytułowej. »
·AKTUALNOŚCI
Zalety pracy zmianowejczwartek, 15 listopada 2018, 13:10
Zmianowy tryb pracy wiąże się z pewnymi uniedogodnieniami. Praca zmianowa ma też także trochę plusów.
Sprawdź zalety systemu pracy zmianowej. »
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Ile wyniesie płaca minimalna w 2019?
środa, 14 listopada 2018, 12:04
Wiemy, jakie będzie minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w zbliżającym... »
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