Jak napisać pracę licencjacką, magisterską,
zaliczeniową? O pomocnej roli książek słów kilka.
Pisanie prac tych kończących pewien etap nauki (praca licencjacka, praca magisterska, praca dyplomowa),
czy też tych potrzebnych w trakcie jej trwania, to bez wątpienia zajęcie, które spędza sen z powiek, czy wręcz
napawa lękiem. Paraliżuje już sama myśl o tym, jak zacząć pisać, jak zatytułować poszczególne części, jak
ciekawie przedstawić opisywane zagadnienia. No właśnie: „Pisanie ah, pisanie, czemuś takim trudnym
zajęciem?!”.
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Nauczyć się pisania, można wówczas, kiedy się po prostu jak najwięcej pisze, tworzy, opracowuje, opisuje,
analizuje. I nawet, jeśli początkowo pisanie wydaje się zajęciem trudnym, to warto pracować nad swoim
pisarskim warsztatem. Niezwykle pomocne w pisaniu prac licencjackich, magisterskich, dyplomowych, jak
również prac zaliczeniowych mogą okazać się następujące pozycje książkowe:
·Stoczewska B., Jak pisać pracę licencjacką lub magisterską: poradnik dla studentów, Krakowskie
Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009.
·Zbroińska B., Piszę pracę licencjacką i magisterską: praktyczne wskazówki dla studenta, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014.
·Bereźnicki F., Praca licencjacka i magisterska z pedagogiki, psychologii i socjologii: poradnik dla studenta,
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.
·Wójcik W., Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer,
Warszawa 2015.
·Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Placet, Warszawa
2005.
·Marciniuk M., Jak opracować dobrą pracę licencjacką, magisterską?: podręcznik dla studentów,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Dęblin 2011.
·Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską?, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016.
·Korzeniowski R., Praca magisterska i licencjacka: poradnik metodyczny dla studentów, Wyższa Szkoła
Administracji Publicznej im. Stanisława Stasica, Białystok 2012.

·Zenderowski R., Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy
dyplomowej, CeDeWu, Warszawa 2011.
·Zenderowski R., Praca magisterska: jak pisać i obronić: wskazówki metodologiczne, CeDeWu, Warszawa
2007/2008.
·Urban S, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego,
Wrocław 2006.
·Przechlewski T., Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTex: jak szybko tworzyć profesjonalnie
wyglądający dokument, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Dzięki wieloletniej pracy udało nam się dopracować do perfekcji umiejętności w zakresie opracowywania
różnych. Zatem, jeśli zdarzyłoby się, że na jakimkolwiek etapie twórczej pracy, której efektem ma stać się
praca dyplomowa (magisterska, licencjacka, zaliczeniowa), pojawią się problemy, wątpliwości, czy
jakiekolwiek trudności zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.

