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SŁOWO WSTĘPU
Napisanie pracy licencjackiej, magisterskiej lub innej pracy dyplomowej
- stanowi, dla Studentów, końcowe wyzwanie na studiach licencjackich, magisterskich czy też inżynierskich.
Drodzy Studenci, jeśli nie radzicie sobie z pisaniem pracy dyplomowej i macie już dosyć głowienia się na jej
temat, to mamy dla Was idealną formę pomocy. Serwis www.pracedyplomowe.edu.pl, dba o spokój swoich
Klientów i zawsze służy Im cennymi radami i wzorami do pisania. Dewizą serwisu jest bowiem: 'Nie
zamartwiaj się, tylko działaj!'.
Dlatego też - dajemy Wam, jak 'na tacy',
poradnik / przewodnik po pisaniu pracy dyplomowej
. Stanowi on - spis cennych wskazówek dotyczących tworzenia prac magisterskich, prac licencjackich, prac
inżynierskich; opracowanych przez ekspertów, którzy zajmują się profesjonalnym pisaniem prac
dyplomowych.
Treść następującego poradnika - stanowi pewnego rodzaju ściągę, która ma na celu wskazanie przyszłym
dyplomantom, jak należy 'krok po kroku' oraz etap po etapie: konstruować, budować i tworzyć całość pracy
dyplomowej (pracy magisterskiej, pracy licencjackiej, itp.).
Wskazówki, zawarte w tym przewodniku, będą służyły Wam - wszelką pomocą w pisaniu pracy dyplomowej

oraz będą Was prowadziły - począwszy od momentu wyboru promotora, tematu i tytułu pracy dyplomowej,
poprzez zorganizowanie Waszych pisarskich działań (ustalenie harmonogramu pracy),...opracowanie
konspektu pracy dyplomowej i jej układu treści, a dalej - wyznaczenie celu i zakresu pracy, pokazanie w jaki
sposób pisać rozdział metodologiczny (dowiecie się, co to jest przedmiot i cel badań oraz czym są: problemy
badawcze; hipotezy, zmienne i wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badawcze, a także organizacja i
przebieg badań),...przez ujawnienie i wskazanie Wam - wymogów merytorycznych i formalnych (których
znajomość jest niezbędna podczas pisania pracy dyplomowej)...., aż po doprowadzenie Was do obrony i
uzyskania wymarzonego tytułu naukowego.
Podsumowując, dlaczego warto przeczytać ten poradnik?
- Zmotywuje Was do działania i pokaże, że pisanie pracy dyplomowej wcale nie musi być takie trudne,
żmudne i męczące..
- Dzięki niemu napiszecie swoją pracę magisterską, pracę licencjacką...- bez żadnych kłopotów i zbędnego
'błądzenia'.
- Znajdziecie w nim gotowe rozwiązania najczęściej napotykanych - pisarskich problemów, a tym samym
oszczędzicie czas!
- Odnajdziecie w nim wskazówki i rady, dzięki którym Wasze 'dzieła' będą napisane - zgodnie z wymogami
stawianymi pracom dyplomowym.
- Sprawi, że obrona pracy dyplomowej - stanie się dla Was już tylko formalnością!
Czytaj dalej 'Czym jest praca dyplomowa'.
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
1. Czym jest praca dyplomowa?
2. Rodzaje prac dyplomowych.
3. Kiedy zacząć pisanie pracy dyplomowej?
4. Co powinno poprzedzać proces pisania?
II. Podejmujemy decyzje.
1. Wybór promotora.
2. Temat pracy dyplomowej.
3. Materiały i badania.
4. Cel i teza pracy dyplomowej.
5. Tytuł pracy.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
1. Wymogi merytoryczne.
2. Wymogi formalne i układ pracy.
3. Organizacja pisania pracy (harmonogram działań).
4. Konspekt pracy dyplomowej.
IV. Struktura pracy dyplomowej.
1. Strona tytułowa.
2. Spis treści / plan pracy.
3. Streszczenie i słowa kluczowe.
4. Wstęp.
5. Podział na rozdziały i podrozdziały (zrąb główny pracy).
5.1. Rozdział teoretyczny.
5.2. Rozdział metodologiczny.
5.3. Rozdział empiryczny.
6. Zakończenie.

7. Bibliografia.
8. Spis materiałów graficznych.
9. Wykaz aktów prawnych.
10. Załączniki.
11. Oświadczenie samodzielności.
V. Techniczne opracowanie pracy.
1. Wymogi edytorskie-formalne.
2. Błedy edytorskie.
3. Formatowanie tekstu.
4. Przypisy, cytowanie.
5. Oprawa pracy dyplomowej.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
1. Elementy, które wpływają na jakość i ładny wygląd tekstu pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
1. Zatwierdzenie tematu.
2. Złożenie pracy dyplomowej (terminy).
3. Warunki dopuszczenia do egzaminu.
4. Przebieg obrony pracy dyplomowej.
5. Kwestie oceny pracy dyplomowej.
6. Warunki uzyskania i wydania dyplomu.

