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Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej?
Wakacje to dobry czas, aby móc nadrobić zaległości związane z pisaniem pracy dyplomowej na zakończenie
studiów. Stworzenie dłuższego tekstu naukowego nie jest proste i wymaga przestrzegania wielu zasad i
dbania o poprawność językową. Bardzo ważną rolę w tego typu projekcie odgrywa początek, dlatego w
artykule chcielibyśmy przedstawić, jak napisać wstęp do pracy licencjackiej.
Wstęp pracy licencjackiej
"Wstęp" to początek pracy dyplomowej, który wprowadza czytelnika do kolejnych partii projektu. Wyjaśnia
mu po kolei, o czym tekst został napisany, dlaczego taki temat wybrano, jakie źródła wykorzystano itd.
Wbrew pozorom, nie jest to część "licencjatu", od której należy zacząć pisanie. Najlepiej "wstęp" stworzyć na
sam koniec, gdy jesteśmy już pewni, o czym jest cały projekt.
Praca licencjacka – wstęp. Podział na części
"Wstęp" - tak jak często inne części pracy dyplomowej - powinien być podzielony na partie, w których po
kolei odnosimy się do poszczególnych punktów. Rozpocząć należy od objaśnienia tytułu całego projektu. Jeśli
obracamy się w dziedzinie historycznej, powinniśmy określić także zasięg chronologiczny i przestrzenny
treści. W następnej kolejności opisać trzeba cel oraz stan badań – są one zależne od sposobu pozyskiwania
wiedzy. Warto wspomnieć także o metodologii, czyli o sposobach, jakie wykorzystaliśmy do zrealizowania
pracy, czyli np. przeprowadzenie ankiety. W kolejnej części "wstępu" trzeba opowiedzieć o układzie pracy, w
którym podkreślamy poszczególne elementy rozdziałów i podrozdziałów.
Pod koniec "wstępu" powinna znaleźć się również skrótowa informacja na temat wykorzystanych źródeł w
pracy, czyli np. artykuły i książki naukowe, fragmenty wydawnicze, ilustracje, słowniki, encyklopedie, bazy
danych itp.
Wstęp do pracy licencjackiej najczęściej ma 1-2 strony znormalizowanego maszynopisu. W przypadku prac
magisterskich lub inżynierskich liczba ta może się zwiększyć.
Wiedza na temat pisania samego "wstępu" nie pozwoli napisać całej pracy na zakończenie studiów, dlatego
warto wiedzieć także, jak robić przypisy. Po zakończeniu projektu przydadzą się również informacje na temat

obrony pracy dyplomowej.

