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Jak napisać pracę licencjacką?
Praca licencjacka to zazwyczaj pierwsze, poważne przedsięwzięcie naukowe, z jakim trzeba się zmierzyć na
studiach. Jej jakość dowodzi, czego i w jakim stopniu się nauczyliśmy przez trzy lata, jakie są nasze
zainteresowania, na ile jesteśmy w stanie podjąć się rzetelnej, wartościowej naukowo pracy badawczej, co
wynieśliśmy ze studiów. Obroniwszy pracę licencjacką, otrzymujemy stopień licencjata, odpowiadający
dawnemu bakałarzowi, a to nie byle jaki tytuł – stanowił niższy stopień wprowadzający do kariery naukowej.
Praca licencjacka to nic innego, jak znacznie poważniejsza i szerzej ujęta rozprawka, jakiej pisać uczono nas w
gimnazjum. Sztuka polega na tym, żeby postawić hipotezę, udowodnić ją za pomocą właściwych
argumentów i wyciągnąć wnioski z naszego wywodu.
Jak się do tego zabrać? Przede wszystkim należy:
1.Wybrać zagadnienie/przedmiot/problematykę pracy licencjackiej, która nas interesuje oraz promotora.
W toku studiów mamy szereg przedmiotów. Niektóre są dla nas ciekawsze niż inne, bardziej zrozumiałe,
warte zainteresowania. To na nich należałyby się skoncentrować dokonując wyboru. Przedmioty te
wykładane są przez nauczycieli akademickich z konkretnych katedr lub zakładów. Tam też należy poszukać
promotora naszej pracy licencjackiej. Zanim wybierzemy naukowca, który pokieruje naszą pracą, warto
prześledzić jego zainteresowania badawcze – najczęściej spis publikacji dostępny jest na stronie
katedry/zakładu. Można też zajrzeć do serwisu „Ludzie nauki”. Warto też porozmawiać z osobami, które już
obroniły licencjat – z reguły doskonale wiedzą, który z nauczycieli akademickich jest życzliwym, pomocnym,
kompetentnym promotorem, z którym dobrze się współpracuje podczas pisania pracy licencjackiej. Kiedy
mamy już pomysł, jaką tematyką chcemy się zajmować i wybraliśmy promotora, czas:
2.Wybrać temat pracy.
Zanim sprecyzujemy jego ostateczną postać, zastanówmy się, czemu ma służyć nasza praca licencjacka, czego
i w jaki sposób chcemy się dowiedzieć. Warto poradzić się promotora, przedyskutować z nim zakres naszych
badań i ich kierunek. Musimy pamiętać, że temat pracy ma jasno i jednoznacznie wskazywać na jej
zawartość. Na niektórych uczelniach potencjalni promotorzy proponują wstępnie sformułowane tematy
prac, dla których poszukują wykonawcy. Trzeba pamiętać, że nawet w takim przypadku warto zastanowić się

nad ewentualnymi zmianami i „dopasowaniem” zaproponowanego tematu pracy licencjackiej do naszych
zainteresowań. Promotorzy chętnie się na to zgadzają, bo – jak wiadomo – zainteresowanie pracą to połowa
sukcesu.
Na kolejnym etapie działań należy:
3.Zapoznać się z literaturą przedmiotu.
Rzadko się zdarza, żebyśmy pisali pracę licencjacką o czymś zupełnie nowatorskim, o czym nikt jeszcze nigdy
nie pisał. Być może znajdziemy publikacje, które nie dotyczą dokładnie problematyki, jaką chcemy sami
poruszyć, ale są z nią powiązane. Niekiedy omawiają zagadnienia, jakie będą przydatne w naszym wywodzie.
Warto poprosić promotora o polecenie szczególnie istotnych pozycji.
Zapoznanie się z literaturą przedmiotu jest bardzo ważnym etapem podczas pisania pracy licencjackiej. Po
pierwsze, nie ma sensu wyważać otwartych drzwi i badać tego, co już zostało zbadane, a po drugie, warto
pamiętać, że są to publikacje autorów mądrzejszych od nas. Nieodwołanie się do nich jest poważnym
błędem.
Poszukiwanie literatury przedmiotu można rozpocząć od przejrzenia zasobów większych bibliotek
uniwersyteckich, które z reguły dysponują już katalogami on-line. Można też wpisać w wyszukiwarkę
internetową zagadnienie, którymi zamierzamy się zajmować, dopisując wyraz „bibliografia”. W sieci
publikowanych jest wiele artykułów naukowych – z reguły w formacie pdf. Sporo publikacji udostępniają
biblioteki cyfrowe i portal Ibuk. Internet oferuje też wiele, potrzebnych nam niekiedy dokumentów, na
przykład aktów prawnych czy statystyk. Oczywiście pisanie prac licencjackich dopuszcza korzystanie ze stron
internetowych, choć należy robić to ostrożnie. Wiele z nich jest bezwartościowych merytorycznie, a nasza
praca ma być przecież pracą naukową. Po zapoznaniu się z potrzebną nam literaturą, musimy:
4.Dobrać metodę badawczą pracy licencjackiej.
Wybór metody badawczej zależy od tego, co badamy. Z reguły pomocne są tu wskazówki promotora.
Metodą badawczą będzie analiza źródeł, na przykład dokumentów, sondaż diagnostyczny, analiza krytyczna
literatury zastanej, metoda indywidualnego przypadku, itp. W przypadku nauk przyrodniczych często
wykorzystuję się także krytyczną analizę danych zebranych i opublikowanych przez innych autorów, a także –
wykonuje własne, krótkie badania i analizuje ich wyniki.
Wreszcie nadchodzi czas na to, by:
5.Skonstruować strukturę pracy.
Chodzi ni mniej ni więcej o ułożenie planu pracy. Każda praca licencjacka powinna składać się ze wstępu,
rozdziałów merytorycznych i zakończenia. Najczęściej w takim opracowaniu obecne są trzy rozdziały
merytoryczne. Jeśli wybraliśmy metodę analizy krytycznej, czy analizy źródeł, pamiętać należy, że pierwszy
rozdział ma być najbardziej ogólny, ostatni najbardziej szczegółowy. W przypadku metody sondażu
diagnostycznego czy metody indywidualnego przypadku, praca licencjacka musi zawierać część teoretyczną
(na podstawie literatury przedmiotu) i część badawczą (analizę zebranych przez nas danych).
Wymogi dotyczące konstrukcji pracy najczęściej są ściśle wskazywane przez każdą z uczelni. Uczelnie
określają również sposób formatowania pracy licencjackiej – jaka ma być czcionka, interlinia, rodzaje
przypisów, jak ma wyglądać strona tytułowa, jak podpisywać ryciny i tabele.
Na kolejnym etapie możemy już zacząć:
6.Pisać kolejne rozdziały.
Pisanie prac licencjackich, zgodnie z ich strukturą najlepiej zaczynać od rozdziałów najbardziej ogólnych lub
teoretycznych. Po napisaniu wszystkich rozdziałów wyciągamy wnioski i formułujemy je w zakończeniu.
Wstęp paradoksalnie, piszemy na samym końcu, pamiętając, żeby wskazać w nim cel pracy, przyczyny
wyboru tematu oraz strukturę pracy. Na koniec należy:
7.Sprawdzić tekst pod kątem językowo-stylistycznym.
Prace licencjackie napisane pięknym językiem polskim są zdecydowanie wyżej oceniane, lepiej się je czyta, a
autor traktowany jest poważniej i przez promotora, i recenzenta.
Warto też:
8.Sprawdzić, czy praca przejdzie test antyplagiatowy.
Praca licencjacka musi stanowić oryginalne, samodzielne opracowanie tematu.

Pisanie prac licencjackich zakłada korzystanie z literatury przedmiotu:
ocytujemy fragmenty różnych pozycji;
opowołujemy się na opinie różnych badaczy.
W tym drugim przypadku, należy pamiętać o tym, by parafrazować tekst. Inaczej nasza praca licencjacka
uznana zostanie za plagiat. Testy antyplagiatowe z reguły oznaczają jako przepisane skądś teksty, w których
pięć kolejnych słów jest identycznych jak w źródle. Dla pewności można skorzystać z serwisu
www.antyplagiat.pl.
Poznaj naszą ofertę
Prace licencjackie i magisterskie prawo
Oferujemy profesjonalną pomoc w pisaniu prac licencjackich z dziedziny prawa. Współpracują z nami
eksperci dysponujący rozległą wiedzą oraz bogatym doświadczeniem w przygotowywaniu rzetelnych
opracowań o różnym stopniu trudności. Bez względu na wybrany temat, z pewnością stworzą na twoje
indywidualne zamówienie pracę, które będzie stanowiła idealne zwieńczenie wielu godzin nauki oraz ciężkiej
pracy wykonanej przez ciebie w czasie studiów.
Prace licencjackie i magisterskie administracja
Nasza platforma umożliwi ci kontakt z ekspertami z zakresu administracji, spośród których będziesz mógł
samodzielnie wybrać tego, któremu powierzysz zlecenie pisania pracy licencjackiej, w oparciu o podane
przez ciebie wskazówki oraz przesłane materiały. Możesz zasugerować temat opracowania lub zdać się w tym
względzie na pomysły eksperta. Korzystając z naszych usług możesz mieć pewność, że praca, którą otrzymasz
będzie poprawna językowo, spójna oraz interesująca, a przy tym będzie spełniać wszelkie założone wymogi
formalne.
Prace licencjackie i magisterskie zarządzanie
Pisanie pracy licencjackiej z dziedziny zarządzania to zadanie, które możesz wykonać na własną rękę, ale jeśli
ścigasz się z czasem lub walczysz z natłokiem codziennych obowiązków – możesz zamówić tego rodzaju
opracowanie w naszym serwisie. Gwarantujemy, że będzie ono prezentowało najwyższy poziom. Przez cały
czas realizacji zlecenia będziesz miał bieżący kontakt z redaktorem, którego wybierzesz na wykonawcę
zamówienia. W każdej chwili będziesz mógł przesłać dodatkowe sugestie lub propozycje poprawek, tak aby
stworzony tekst w pełni odpowiadał twoim wymaganiom.
Prace licencjackie i magisterskie finanse
Finanse to bardzo obszerna i niełatwa dziedzina, która przysparza studentom podczas pisania pracy
licencjackiej wielu problemów. Jeśli ogrom zajęć uniemożliwia ci wygospodarowanie czasu na to, aby
samodzielnie stworzyć fachowe opracowanie naukowe, skorzystaj z usług naszego serwisu. Za pomocą
prostego formularza złóż zamówienie na napisanie pracy i czekaj na zgłoszenia ekspertów. W naszym
serwisie to ty ustalasz zasady i na bieżąco kontrolujesz przebieg realizacji złożonego zamówienia.
Prace licencjackie i magisterskie marketing
Pisanie pracy licencjackiej z zakresu marketingu tylko na pozór wydaje się być łatwe i przyjemne. To
dziedzina na którą składają się zagadnienia, które co prawda budzą zainteresowanie wielu osób, ale jest ich
taka mnogość, że w czasie tworzenia opracowań naukowych ciężko jest obrać kierunek i usystematyzować
dostępną wiedzę na tyle, aby móc stworzyć rzetelną pracę, która uzyska aprobatę podczas obrony tytułu
licencjata. Na szczęście nie musisz samodzielnie zmagać się z pisaniem, możesz skorzystać z naszego serwisu
i zlecić tę czynność ekspertowi.
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System dostępny 24h/7

