Jak-napisac-prace-licencjacka-5

dla tych, którzy postanowili napisać pracę badawczą. Aby napisać ją sprawnie i uniknąć niekończących się
poprawek promotora, postaraj się skorzystać z poniższych wskazówek.
Pisanie pracy licencjackiej - jak zacząć?
Zostawianie pisania pracy na ostatnią chwilę może skończyć się dużym stresem. Dlatego dużo wcześniej
skonsultuj z promotorem plan i zacznij zbierać bibliografię. Pamiętaj, że książki i artykuły do pracy powinny
być w miarę nowe, najlepiej, jeśli zostały opublikowane nie dawniej niż 5 lat temu. Wówczas będziesz miała
w pracy zawarte najświeższe dane i informacje. Choć poszczególne uczelnie mają swoje wymagania co do
liczby pozycji w bibliografii, im będzie ich więcej, tym lepiej - to sygnał dla recenzenta, że dobrze zgłębiłaś
temat.
Jeżeli postanowiłaś napisać pracę badawczą, opartą na ankietach, też zacznij je zbierać trochę wcześniej, bo
możesz natrafić na problem z zebraniem odpowiedniej liczby respondentów. Być może też niektóre ankiety
będziesz musiała odrzucić.
Bardzo dokładnie zapoznaj się też ze szczegółami dotyczącymi wymogów formalnych, stawianych pracy
licencjackiej przez uczelnię. Odpowiednia czcionka, marginesy, estetyka wykonania to kwestie, na które
recenzenci bardzo zwracają uwagę.
Struktura pracy licencjackiej
Każda praca zaczyna się od wstępu/ wprowadzenia do tematu. Choć wiele osób bagatelizuje tę część,
pamiętaj, że dzięki krótkiemu, ale konkretnemu wstępowi możesz zrobić dobre pierwsze wrażenie na
recenzencie. Wstęp nie powinien być tzw. "laniem wody" - ma precyzyjnie określać cel pracy. Powinien być
też uzasadnieniem, dlaczego postanowiłaś napisać pracę właśnie na dany temat.
Treść pracy podziel na rozdziały i podrozdziały, wówczas będzie się wygodniej ją czytać. Aby praca zyskała na
przejrzystości, możesz urozmaicić ją tabelkami i wykresami. Podczas pisania części teoretycznej na bieżąco
uzupełniaj przypisy - nigdy nie zostawiaj tego na koniec, bo w ten sposób łatwo się pogubić. Jeśli masz
problem z utrzymaniem porządku w bibliografii, skorzystaj z programu, który ci w tym pomoże - dobrymi
programami do zarządzania bibliografią są np. Zotero, Mendeley, Endnote, RefWorks.
W pracy badawczej bardzo ważną częścią jest dyskusja, która dla niektórych może okazać się trudna do

napisania. W dyskusji należy podsumować wyniki badań i odnieść je do piśmiennictwa. Dlatego już w trakcie
pisania części teoretycznej zastanów się, które badania możesz wykorzystać w dyskusji.
Pisanie pracy licencjackiej - jakich błędów nie popełniać?
Czasami, chcąc iść na skróty, studenci popełniają podstawowe błędy. Tego lepiej się wystrzegaj:
- kupowanie licencjatu - twoja praca licencjacka powinna być samodzielna, poza tym kupując gotowy
licencjat musisz liczyć się z tym, że autor może być nierzetelny albo próbuje sprzedać ci plagiat,
- pisanie metodą "kopiuj-wklej" - w każdej pracy dozwolone jest ograniczone cytowanie literatury, które
powinno być zaznaczone z podaniem źródła; jeśli będziesz kopiować i wklejać fragmenty artykułów do swojej
pracy, wychwyci to program antyplagiatowy,
- korzystanie z portali internetowych - możesz wykorzystać witrynę internetową jako źródło tylko wtedy, gdy
jest to strona oficjalnej organizacji, np. WHO, natomiast czerpanie wiedzy z blogów czy portali jest
ryzykowne, bo do każdej informacji zawartej w pracy powinnaś dodać przypis z fachowej literatury,
- zwracanie uwagi na ilość, a nie jakość - podczas pisania pracy licencjackiej nie chodzi o to, żeby była jak
najdłuższa, bo możesz napisać pracę, która ma minimum wymaganych stron, ale za to uwzględnia same
istotne informacje,
- opisywanie własnych przemyśleń i opinii - praca powinna być neutralna i przedstawiać aktualny stan wiedzy
na dany temat,
- język potoczny - używanie w pracy potocznych sformułowań z pewnością nie będzie dobrze ocenione przez
recenzenta - zachowaj więc formalny język,
- odbieganie od tematu - wszystko, co piszesz, powinno mieć uzasadnienie i odpowiadać celom pracy,
dlatego postaraj się spojrzeć krytycznie na to, co udało ci się do tej pory stworzyć i zastanów się, czy każdy
akapit jest zgodny z tematem.
Pisanie pracy licencjackiej to bardzo przyjemna część studiowana, dzięki której masz szansę zdobyć
specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie. Jeśli dołożysz wszelkich starań, aby napisać ją jak najlepiej,
będziesz mogła być dumna i liczyć na wysoki stopień. Powodzenia!

