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Jak napisać pracę licencjacką krok po kroku
Studentom często spędza sen z powiek konieczność napisania pracy dyplomowej. Mimo pisania prac
zaliczeniowych, nawet ci pracowici studenci obawiają się, że nie dadzą sobie rady z samodzielnym
napisaniem pracy, od której zależy to, czy uzyskają tytuł licencjata. Nic bardziej mylnego.
Eurostudent podpowiada, jak napisać pracę licencjacką krok po kroku. Poniżej kilka wskazówek, które warto
wziąć pod uwagę.
Krok 1. Wybór promotora
Wybierz promotora, który będzie dla ciebie inspiracją i z którym dobrze się komunikujesz. Na pewno ułatwi
to dalszą pracę, bo przecież to właśnie promotor będzie ci towarzyszył przez cały proces pisania pracy
licencjackiej.
Krok 2. Temat pracy
Wybierz temat pracy, który będzie cię interesował. Inaczej podchodzi się do nudnego tematu, a inaczej do
dziedziny, w której dobrze się czujesz, którą rozumiesz i być może, z którą będziesz wiązał przyszłość.
Pogłębianie interesującej cie dziedziny może być bardzo satysfakcjonujące.
Pamiętaj również, aby wybór promotora był zależy od wyboru tematu pracy i na odwrót. Twój promotor
powinien być specjalistą w dziedzinie, której wycinek będzie twoim tematem pracy. Wtedy pomoc
promotora będzie niezwykle cenna.
Krok 3. Ramowy plan
Ustal z promotorem ramowy plan pracy. Łatwiej będzie ci zdobywać wiedzę na ten temat i stopniowo
uzupełniać swoją pracę o kolejne fragmenty. Będziesz też świadomy, ile pracy jest już za tobą, ale ile przed
tobą.
Krok 4. Materiały
Na podstawie dotychczasowej wiedzy i wskazówek promotora dobierz materiały, dzięki którym zdobędziesz
wiedzę niezbędną do napisania pracy licencjackiej. Rozplanuj sobie czas na zapoznawanie się z materiałem.
Lepiej ten proces rozłożyć na kilka wizyt w bibliotece niż scedować wszystko na jeden dzień – takie
przyswajanie wiedzy nie będzie efektywne.

Krok 5. Pisz i pytaj
Po napisaniu pierwszej partii materiału, koniecznie skonsultuj się z promotorem. To pozwoli ci ocenić
dotychczasową pracę, ale też pokazać dalszy kierunek. Jeśli błędnie obrałeś kierunek pisania, to po pierwszej
konsultacji powinieneś wrócić na właściwy tor i nie będziesz tracił w przyszłości czasu na poprawianie całej
pracy.
Krok 6. Systematyczność
Systematyczny sposób działania na pewno się opłaci. Biorąc pod uwage jakość współpracy z promotorem, jak
i efektywność w pisaniu pracy licencjackiej. Ponadto praca etapami nie przytłoczy cię, a za to da dodatkowo
poczucie, że panujesz nad całym przedsięwzięciem.
Krok. 7 Obrona
Po napisaniu pracy licencjackiej i zatwierdzeniu jej przez promotora pozostają już tylko sprawy formalne i
przygotowanie się do obrony pracy licencjackiej. Jest to czas na powtórkę materiału z całych studiów i z tego
zawartego w pracy dyplomowej. Nie stresuj się. Jeśli samodzielnie napisałeś pracę licencjacką i rzetelnie się
do tego przygotowywałeś, nie ma możliwości, abyś nie wyszedł zwycięsko z tej potyczki.
Warto pamiętać, że praca licencjacka to idealna wprawka przed napisaniem pracy magisterskiej. Zatem nie
ma co się bać, tylko pozytywnie nastawić się do napisania swoich prac dyplomowych. Być może dla
niektórych będzie to też dobry sposób na oswojenie się ze studiami doktoranckimi, podyplomowymi i innymi
aktywnościami naukowymi.

