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Wskazówki dotyczące pisania prac
Pisanie pracy dyplomowej jest najważniejszym sprawdzianem umiejętności studenta. Dla jednych jest to trud
nie do przejścia, dla innych kolejne zadanie do wykonania na studenckiej drodze życia. Wszystko zależy od
indywidualnych predyspozycji danego studenta. W poniższym artykule postaramy się doradzić Ci jak poradzić
sobie ze swoją pracą dyplomową.
Od czego zacząć?
Oczywiście zaczynamy od wyboru tematu. Zależnie od preferencji uczelni, student może samemu wymyślić
temat lub wybrać temat z listy tematów dostępnych na uczelni. Zależnie od kierunku studiów i od rodzaju
pracy, może być to praca o charakterze badawczym, projektowym, czy opisowym. W każdym z tych
przypadków doradzamy wybór tematu który jednoczenie nie będzie za bardzo wymagający w jego
opracowaniu jak również będzie można znaleźć w tym temacie niezbędną liczbę literatury. Co z tego, że
temat będzie bardzo ciekawy, jeśli nie znajdziesz do niego odpowiedniej literatury? W takim wypadku
pisanie pracy mogłoby okazać się dla Ciebie zmorą. Oczywiście, jeśli chcesz się wykazać i napisać
spektakularną pracę, masz do tego prawo, jednak uważamy, że takie ambicje są zbędne.
Jaki temat wybrać?
Staraj się jednak wybrać temat który Cię interesuje. Dużo łatwiej jest pisać na dany temat, jeśli jesteś nim
zainteresowany. W praktyce wygląda to tak, że prace z dziedziny zainteresowań piszącego, wykonywane są
cztery razy szybciej, niż prace dyplomowe, których temat jest spoza naszych zainteresowań. Ważne jest
również, żeby temat był praktyczny, żeby nie odstawał od zapotrzebowania rynku pracy. Dzięki temu w
trakcie pisania nauczysz się czegoś pożytecznego oraz dasz sobie większe szanse na znalezienie atrakcyjnej
pracy. Na przykład w przypadku kierunków informatycznych, zalecamy pisać na temat: „Nowoczesne metody
zabezpieczenia baz danych.”, niż na temat: „Zasada działania pierwszych komputerów IBM.” W przypadku
prac inżynierskich, gdzie wymagany jest projekt, odradzamy wyboru tematu, w których projekt będzie
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