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Jak zacząć pisać pracę magisterską, inżynierską lub licencjacką?
Słysząc po raz setny pytanie jaką czcionka pisać pracę dyplomową jakie marginesy albo ile stron trzeba
napisać postanowiłem, że nie ma innego wyjścia i trzeba takie informacje zebrać, zamieścić w jakimś
poradniku a zaoszczędzony czas Mój i Studentów przeznaczyć na dyskusje merytoryczne, rozwiązywanie
konkretnych problemów i zagadnień czy też walkę z bezduszna aparaturą i programami komputerowymi.
Zamieszczone poniżej informacje należy traktować jako wskazówki i zalecenia, które z pewnością pomogą
sprawnie napisać pracę. Opracowany materiał powstał na bazie pytań i błędów które wystąpiły podczas
pisania ponad 100 prac dyplomowych których miałem przyjemność być promotorem. Nie będę ukrywała, że
wiele z proponowanych rozwiązań bardzo dobrze sprawdziło się w praktyce. A prace powstają znacznie
sprawniej i są znacznie lepiej napisane.
Ponieważ większość instytucji nie ma ścisłych wytycznych odnośnie pisania prac to nic nie stoi na
przeszkodzie, aby zrobić wszystko po Swojemu. Nie będę jednak ukrywał, że takie posunięcie może być
jednak bardzo ryzykowne.
Na koniec pewna historia która wydarzyła się naprawdę i nie wymaga komentarza:
Przychodzi Student do Promotora z gotową pracą Promotor przegląda i przegląda po czym stwierdza, że to
nie może tak wyglądać i prace trzeba poprawić .
Po tygodniu przychodzi ponownie zadowolony z pracy którą wykonał. Przez tydzień rozbudował wstęp
poprawił rysunki dodał nowe rozdziały.
Promotor przegląda i przegląda po czym stwierdza, że to nie może tak wyglądać i pracę trzeba poprawić .
Student zabiera prace spędza nad nią 3 dni i 3 noce, przerabia w tym czasie wszystkie rozdziały, dodaje setkę
literatury w końcu pada ze zmęczenia a przyjaciele poprawiają mu w tym czasie wszystkie błędy językowe.
Zaraz rano dumny z arcydzieła pędzi do Promotora oddać pracę w którą włożył tyle czasu jak i serce.
Promotor przegląda i przegląda po czym stwierdza, że to nie może tak wyglądać i prace trzeba poprawić.
Student w końcu nie wytrzymuje i pyta: Ale co jest źle ?

A Promotor stwierdza: U nas tytuły pisze się czcionka szesnastką :)
... oraz fragment z "Alicji w Krainie Czarów" L. Carrolla nad którym naprawdę warto się zastanowić nie tylko
zabierając się za pisanie pracy dyplomowe:
"Czy nie mógłby Pan mnie poinformować , którędy powinnam pójść ? - zapytała Alicja.
- To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś zajść - odparł Kot - Dziwak.
- Właściwie wszytko mi jedno.
- W takim razie również wszystko jedno, którędy pójdziesz"
Warto zdefiniować sobie cel oraz drogę jaka będziemy do niego podążać. Inaczej pozostanie "wszystko
jedno"
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