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W poniższym wpisie przedstawię Ci sprawdzone sposoby na szybkie przygotowanie teoretycznego rozdziału
pracy licencjackiej lub magisterskiej. Jeżeli rzetelnie zastosujesz te wskazówki to bardzo możliwe, że uda Ci
się napisać rozdział pracy dyplomowej w 1 dzień.
Zdaje sobie sprawę, że pisanie rozdziału teoretycznego pracy dyplomowej, wydaje Ci się czymś najbardziej
nudnym pod słońcem, dlatego też na samym początku chciałbym Ci opowiedzieć straszną historię.
Jaś był średnio pilnym studentem bezpieczeństwa wewnętrznego. Jak każdy student stanął przed
wyzwaniem napisania pracy licencjackiej. Na pierwszym seminarium wybrał temat przypadkowo. Plan
napisał w przerwie między zajęciami, „na kolanie” korzystając z ogólnodostępnych źródeł. Ugodowy
promotor wszystko zaakceptował i kazał pisać dalej.
Uspokojony Jaś oddał się studenckiej beztrosce, zapominając o swojej pracy dyplomowej. I tak minął
listopad, później grudzień, święta i Sylwester- wiadomo odpoczynek. Średnio pilny student wrócił na
uczelnię. Po dwóch tygodniach rozpoczął sesję, nie chodził na seminarium, bo mu się po prostu nie chciało.
Nagle szok. Dowiedział się, że warunkiem zaliczenia seminarium jest napisanie i ocena pierwszego rozdziału
pracy licencjackiej. Jaś od razu stwierdził, że nie zdąży i postanowił udać się za dwa dni na konsultacje do
swojego promotora w celu przełożenia terminu złożenia pierwszego rozdziału co najmniej o 2 miesiące.
Jaś był bardzo zdziwiony, gdy promotor z ugodowego stał się bardzo wymagający. Stwierdził, że powiedział
jasno na pierwszym seminarium, że warunkiem zaliczenia jest zdanie pierwszego rozdziału do końca stycznia.
Nikomu nie zrobi wyjątku, a Jaś, jeżeli chce może zrobić sobie rok przerwy i powtarzać cały semestr.
Dodatkowo na napisanie tego rozdziału ma 3 dni, bo później promotor wyjeżdża na narty i nie ma czasu się
zajmować takimi głupotami.
Jasiowi zrzedła mina, ponieważ roczna przerwa poświęcona na ambitną pracę w Call Center lub MC
Donaldzie mu się nie uśmiechała. Jaś zastanawia się głęboko nad swoją sytuacją oraz nad tym:
Dlaczego studenci odkładają wszystko na późnej?
Poniższy artykuł piszę w grudniu przed samymi świętami Bożego Narodzenia. O tej porze powinieneś mieć

już napisany pierwszy rozdział teoretyczny swojej pracy licencjackiej lub magisterskiej. Jeżeli jeszcze tego nie
zrobiłeś, później będzie coraz gorzej, ponieważ okres świąteczny nie sprzyja wysiłkowi intelektualnemu.
Przed świętami jest wiele innych obowiązków, a po świętach ciężko jest się zabrać do pracy. Czasami winę
ponosi promotor, który poza wyborem tematu nic nie wymaga od studentów. Przypomina sobie o nich
dopiero, gdy ma wpisać do indeksu ocenę z seminarium.
Nie możesz się za to do końca winić. Wiadomo, że ludzie odkładają wszystko na później i biorą się za pracę w
ostatniej chwili. Studenci zazwyczaj cały semestr się lenią, uczą się kilka dni albo noc przed ważnym
egzaminem. Podobnie jest z projektami, na które wykładowca przeznaczył miesiąc na realizację, są
przygotowywane w wielkim pośpiechu, w ostatniej chwili. Także w pracy zawodowej w większości wszystko
jest wykonywane na granicy tak zwanego Deadline.
Mała dygresja.
Czy wiesz, jaki jest najlepszy sposób na podniesienie swojej efektywności? Wyznaczanie bardzo krótkich
terminów realizacji zadań.
Dlatego też, jeżeli znalazłeś się w podobnej sytuacji jak Jaś, nie przejmuj się. Odkładanie wszystkiego na
ostatnią chwilę jest częścią natury ludzkiej i trzeba to zaakceptować. Skoro czytasz ten artykuł, pewnie na
napisanie rozdziału pozostało Ci też niewiele czasu i szukasz sposobu jak to zrobić. Zatem do konkretów.
Czy napisanie rozdziału teoretycznego pracy dyplomowej jest możliwe w 1 dzień?
Tytuł tego wpisu to nie „Clickbait”- czyli przynęta, która miała Ciebie zachęcić do kliknięcia i przeczytania
tekstu. Napisanie teoretycznego rozdziału pracy licencjackiej lub magisterskiej jest możliwie w 1 dzień, ale
muszą zostać spełnione określone warunki.
1. Piszesz rozdział teoretyczny
Rozdział teoretyczny, czyli odtwórczy, oparty jest na literaturze. Rozdziały badawcze to już inna bajka,
jednakże nie wykluczam, że także jest możliwe napisanie takiego rozdziału w 1 dzień.
2. Rozdział ma od 15 do 20 stron
Zakładam, że rozdział ma mieć standardową ilość stron, czyli od 15 do 20. Jeżeli ma być krótszy- pójdzie
jeszcze łatwiej, jeżeli dłuższy niż 20 stron może być kłopot… Ale nie ma rzeczy niemożliwych 😊
3. Wybrałeś normalny temat
Zakładam, że wybrałeś temat pracy dyplomowej do którego są dostępne materiały. Czytaj-😊jak wybrać temat
pracy dyplomowej. Jeżeli poniosła Cię fantazja i wybrałeś egzotyczny temat, to będziesz miał problem z
napisaniem rozdziału w 1 dzień. (Jednak jak wspomniałem wcześniej nie wykluczam, że jest to możliwe.
Może nie będzie od razu idealny, ale zawsze masz możliwość wprowadzenia poprawek w późniejszym
terminie)
4. Twój dzień pracy ma od 12 do 15 godzin
Zakładam, że zamierzasz uczciwie pracować, czyli przeznaczysz cały dzień na pisanie. Więc wstaniesz o 7
rano, zrobisz sobie kawę i z przerwami będziesz pracował do godziny 20 lub dłużej.
5. Przygotowałeś wcześniej materiały
Dzień wcześniej znalazłeś potrzebną literaturę, przejrzałeś materiały, zaznaczyłeś najistotniejsze fragmenty,
zapoznałeś się wstępnie z tematyką, o której będziesz pisać. Czytaj- Przygotowanie bibliografii do pracy
dyplomowej.
6. Znasz podstawowe zasady przygotowywania prac
Musisz znać podstawowe zasady, czyli w jaki sposób robić przypisy, jak opisywać tabele, rysunki itp.
7. Jesteś przynajmniej przeciętnym studentem
W sumie najważniejszy punkt. Jeżeli chcesz napisać rozdział w 1 dzień, to musisz mieć jakąkolwiek wiedzę na
dany temat oraz chociaż podstawowe pojęcie dotyczące pisania. Jeżeli całe studia oddawałeś pracy
skopiowane z internetu i popełniasz błędy nawet w liście zakupów, raczej odpuść sobie takie wyzwanie.
Dlaczego tak ważna jest motywacja do pisania pracy dyplomowej?
Zanim przejdziemy do sedna, muszę wspomnieć o jednej mega istotnej sprawie. Nie pomoże Ci żaden
poradnik, żaden internetowy guru, ani nawet ten artykuł, jeżeli Ci po prostu się nie chce lub nie wierzysz w
siebie. Najważniejsza jest motywacja, czyli mówiąc najprościej „co zrobić, żeby się chciało chcieć?” Temat
motywacji do pisania pracy dyplomowej jest tak ważny, że poświęciłem mu osobny wpis. Czytaj-Jak się

zmotywować do pisania pracy licencjackiej i magisterskiej?
Jak napisać rozdział teoretyczny pracy licencjackiej i magisterskiej w 1 dzień
Czas na sedno tematu. Oczywiście, nic się nie zrobi samo, ja także nie jestem w stanie poprowadzić Cię za
rączkę, ale wiem, że jeżeli zastosujesz się do poniższych punktów wyzwanie napisania rozdziału w 1 dzień,
może Ci się udać.
1. Wyznacz czas na pisanie
Kluczowy punkt decydujący o sukcesie. Przed samym sobą postanów, że dany dzień przeznaczysz na pisanie
swojego rozdziału. Czyli wstaniesz rano, bez ociągania zjesz śniadanie, zrezygnujesz z mycia okien czy
generalnego sprzątania i zasiądziesz przed komputerem. Oczywiście, nie po to, aby przewijać Facebooka lub
oglądać zdjęcia koleżanki na Instagramie. Wyznacz sobie czas na pracę i czas na odpoczynek. Wyłącz telefon i
wszystkie możliwe „przeszkadzajki” i skup się na pracy.
Wiesz, ile stron można napisać w godzinę uczciwej pracy? Chcesz sprawdzić? Polecam zastosowanie metodę
pomodoro. Czytaj-metoda pomodoro rewolucja w pisaniu prac dyplomowych.
2. Po prostu pisz
Widzisz migający kursor, pusty dokument Worda i zastanawiasz się, jak ułożyć zdanie, aby dobrze brzmiało?
Czas płynie nieubłagalnie, a Ty jeszcze nic nie napisałeś. Czy znasz te uczucie? Zna je również większość
studentów, większość pisarzy i każdy, kto zajmuje się redagowaniem jakichkolwiek tekstów.
Sposób na pokonanie tej bariery jest bardzo łatwy. Nie przeglądaj w nieskończoność materiałów i nie
zastanawiaj się nad kolejnym zdaniem. Po prostu zacznij pisać cokolwiek, co Ci przyjdzie do głowy i ma
związek z danym tematem. Zacznij, a kolejne słowa same przyjdą i złapiesz flow, wtedy pisz jak najdłużej
tylko dasz radę. Zanim się obejrzysz, będziesz miał już 5 stron.
3. Najpierw pisz poprawiaj później (Najlepiej następnego dnia)
Czujesz, że napisałeś coś źle i chcesz to poprawić? Nie daj się uwieść tej pokusie, tak jak wspomniałem
wcześniej skup się na samym pisaniu, Wszystkie błędy ortograficzne, interpunkcyjne, poprawisz później.
Kiedy? Jak już napiszesz cały rozdział. O ile😊 czas Ci pozwoli, możesz zastosować najlepsze z możliwych
rozwiązań, czyli czytanie i poprawianie wszystkiego na drugi dzień.
Dlaczego nie zalecam poprawiania od razu? Wracając do wcześniej napisanej treści, tracisz flow, gubisz rytm.
Marnujesz czas na poprawianie błędów, stoisz w miejscy z tekstem, dodatkowo może Ci się wydawać, że
czegoś nie napisałeś. Jeżeli jesteś bardzo skrupulatny, możesz poprawiać jedną stronę kilka godzin, a i tak nie
będziesz zadowolony z efektu. Jak napiszesz cały rozdział z wielką przyjemnością zajmiesz się jego
poprawianiem. Nawet jeżeli nie będzie najlepszy, najważniejsze, że został już napisany i zaliczysz
seminarium.
Jak masz już gotowy rozdział, masz trochę czasu i chcesz jeszcze go udoskonalić, możesz zlecić profesjonalną
korektę i formatowanie techniczne. Sprawdź ofertę.
4. Zrób kopię swojej pracy
„Panie promotorze miałem już napisany cały rozdział, ale komputer się zawiesił i wszystko się skasowało. Pan
da 3😊”.😊
Tak jak na każdym weselu goście muszą kilkanaście razy słuchać szlagieru „Przez Twe oczy zielone”, tak
promotor kilkadziesiąt razy podczas semestru musi słuchać, że komuś zły komputer skasował całą pracę.
Przez grzeczność pobłażliwie się uśmiechnie, ale powinien powiedzieć: „A co to mnie obchodzi? Nie jesteś
dzieckiem. Wiesz, że komputery się zawieszają i powinieneś robić systematycznie kopie swojej pracy.
Wpisuję 2 do indeksu i żegnam”.
Zawsze, podczas pisania rób co godzinę lub dwie kopię swojej pracy. Inaczej, w razie awarii, plan napisania
rozdziału w dzień może się nie udać.
Niektórzy internetowi specjaliści polecają robienie kopii w kilku miejscach. Moim zdaniem wystarczy
pendrive i dysk Google, po to, abyś miał dostęp do swojego dzieła w każdym momencie i w każdym miejscu z
dostępem do internetu.
5. Przed napisaniem każdego rozdziału/ podrozdziału zrób krótki wstęp.

Nie wiesz, jak zacząć? Pustka w głowie? Jest na to sposób. Nie przechodź od razu do konkretów tylko przed
każdym rozdziałem/ podrozdziałem napisz krótki wstęp. Najłatwiej jak w kilku zdaniach opowiedz, o czym
napiszesz w dalszej części rozdziału i dlaczego to jest istotne z punktu widzenia podjętego tematu. Chcesz
wiedzieć, jak to zrobić? Zobacz-😊Przykładowe wstępy do rozdziałów prac dyplomowych
6. Na początku krótki zarys historyczny
Na początku każdego rozdziału, zanim przejdziesz do sedna tematu, możesz przedstawić krótki zarys
historyczny badanego zjawiska. Przedstaw jego genezę, zmianę na przestrzeni wieków lub lat, opisz, jak było
kiedyś i jak jest obecnie.
Przykład 1.
Rozdział dotyczący komputerowego wspomagania procesów produkcji.
Wspomnij, jak było jeszcze 30 lat temu, opisz, jak planowano produkcję, gdy nie było skomplikowanych
systemów, ani nawet komputerów.
Przykład 2.
Rozdział dotyczy zadań policji w systemie bezpieczeństwa państwa.
Zanim przedstawisz aktualne zadania, opisz, czym zajmowała się policja (Milicja) 40 lat temu. W jaki sposób
zapewniała wtedy bezpieczeństwo państwa i jakie były jej główne zadania. Nie oceniaj, ale także nie bój się
własnych dygresji. Dobry promotor doceni, że myślisz, a nie tylko przepisujesz książki.
7. Przegląd definicji.
Najbardziej lubiany przez studentów sposób na wypełnienie treści rozdziału. Owszem jest to dobre
rozwiązanie, ale pamiętaj o zebraniu jak największej ilości tych definicji. Różnych autorów i z różnych
okresów historycznych. Dobrym pomysłem jest przegląd definicji od najstarszych do najmłodszych.
Przykład
Tomasz Y. definiuje zjawisko …………… jako…………………..
Natomiast według Zygmunta G. …………………….. można pojmować jako………………..
W opozycji do wspomnianych autorów stoi Jarosław C., który badane zjawisko definiuje jako…………………..
Z nowszych autorów warto wymienić Czesława Z. w którego opinii …………….. jest …………..
W ten sposób przestawiasz, jak pojmowanie tego zjawiska zmieniało się na przestrzeni lat.
Możesz pokusić się na przedstawienie własnej definicji badanego zjawiska.
Przykład
Podsumowując na podstawie przedstawionych definicji za (omawiane zjawisko można uznać) ……………………..
Sumując definicje wcześniej podanych autorów badanych zjawiskiem są………………………………….
Oczywiście, nie przesadź z ilością definicji. Twój rozdział nie jest przecież bezmyślnym cytowaniem 30
różnych definicji.
8. Różne podejście do badanego zjawiska
Bardzo dobrym sposobem na „szybką produkcję treści” jest przedstawienie różnych podejść do omawianego
zjawiska. Najłatwiej to zrobisz, gdy znajdziesz po kilka artykułów, książek przedstawiających skrajne podejście
do omawianego zjawiska. Nie bój się, że urazisz podglądy promotora. W rozdziale teoretycznym
przedstawiasz nie tyle swoje poglądy, co dokonujesz przeglądu literatury na dany temat. A jak wiadomo,
poglądy osób piszących mogą być różne.
Przykład
Piszesz rozdział o Wojskach Obrony Terytorialnej.
• Znajdź kilka artykułów autorów opisujących dane zjawisko w samych superlatywach.
• Znajdź publikacje autorów krytykujących dane zjawisko.
Opisz publikacje zarówno za i przeciw. Zachowaj proporcje i nie bądź stronniczy. Po pierwsze szybko
zwiększysz ilość stron, a po drugie zaskoczysz promotora, ponieważ promotorzy zwykle lubią, obiektywne
prace przedstawiające różne punkty widzenia. Ten schemat możesz zastosować praktycznie do każdego
szeroko komentowanego zjawiska.
9. Wstawiaj tabele, wykresy, obrazki
Pisząc, na nawet najbardziej ciekawy temat, w końcu Twoja wena się wyczerpie i skończą się materiały.
Dlatego też dobrym sposobem jest wstawianie tabel, wykresów, obrazków. Schemat jest prosty- wstawiasz

któryś z tych elementów, następnie go opisujesz. Jest to bardzo pozytywnie oceniane, oczywiście, należy
zachować umiar, jednak na niektórych uczelniach możesz pokusić się na wstawienie na każdej stronie
któregoś z tych elementów.
Kiedy wstawiać:
Tabele
Tabele zwiększają czytelność pracy oraz jej przejrzystość. Ich brak w pracy dyplomowej może być
potraktowany jako poważny błąd. Nie bez kozery na końcu prac zawsze umieszczany jest spis tabel. Możesz je
stosować, jeżeli chcesz przedstawić jakieś skomplikowane definicje, porównać różne elementy
rzeczywistości, przedstawić wyniki badań, porównać poglądy autorów i wszystko inne, co Ci przyjdzie do
głowy. Pamiętaj jednak, aby nie przesadzić. Tabele nie powinny zajmować za dużo miejsca (max 1 strona,
więcej tylko w uzasadnionych przypadkach), nie można stosować zbyt dużej czcionki w celu sztucznego
zwiększenia obojętności pracy, muszą być one prawidłowo opisane.
I najważniejsze- tabele muszą być opracowane przez Ciebie, wykluczone jest robienie screenów i wklejanie
ich w pracę (Niektóre uczelnie przymykają na to oko, nie zmienia to jednak faktu, że jest to rażący błąd).
Zobacz przykłady prawidłowego zastosowania tabel.
Przykład zastosowania tabeli w tekście
Przykład zastosowania tabeli w tekście 2
Wykresy
Jeśli czytałeś artykuł na temat przygotowania bibliografii😊wpracach dyplomowychto wiesz, że polecam
bardzo korzystanie z danych statystycznych. Sprawa jest prosta, znajdujesz wykres obrazujący dane zjawisko
w określonym czasie i możesz przez pół strony omawiać te wyniki.
Przykład.
Piszesz rozdział o policji
Wejdź na stronę stat.gov.pl i poszukaj informacji na temat zmian w strukturze zatrudnienia w policji na
przełomie ostatnich 5 lat. Czy z wykresów można wyciągnąć jakieś wnioski? Opisz je poniżej wykresu. Jak
wyglądała struktura wieku policjantów? Jak była struktura płci? To wszystko możesz opisać w rozdziałach
teoretycznych.
Pamiętaj, że dane muszą być aktualne, czyli z ostatnich 5-7 lat. Nie wstawiaj wyników badań, które zostały
przeprowadzone w latach 90.
Przykład
Piszesz rozdział na temat szkolnictwa wyższego
Temat rzeka, skorzystaj z danych i wykresów GUSU na przykład na temat zmiany ilości studentów, ilości
uczelni, zmiany ilości uczelni prywatnych, finansowania uczelni itp. Szukaj najnowszych danych, wstawiaj
wykresy a następnie obszernie je opisuj.
Portal Głównego Urzędu Statystycznego to doskonałe źródło najnowszej wiedzy. Znajdziesz tam zarówno
statystykę jak i obszerne raporty. Warto zajrzeć tam przed wyborem tematu, aby sprawdzić, które zjawiska są
bardzo chętnie badane przez GUS.
Jak szukać tych wykresów? Być może kiedyś napisze artykuł o tym, jak wyszukiwać materiały do prac
dyplomowych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Na razie musisz sam wejść na stronę
http://stat.gov.pli szukać materiałów potrzebnych do pracy. Nie martw się, to proste- pamiętaj motywacja😊
Zobacz jak prawidłowo stosować wykresy
Przykład zastosowania wykresów tekście 1
Przykład zastosowania wykresów tekście 2
Rysunki
Rysunki to bardzo dobry sposób na urozmaicenie treści Twojego rozdziału teoretycznego. Myślę, że podczas
omawiania kolejnych zjawisk warto abyś cały czas myślał, w jaki sposób można pokazać je w formie
graficznej. To, co się znajdzie na rysunkach, jest właściwie ograniczone jedynie Twoją wyobraźnią. Mogą to
być na przykład schematy, procesy, zrzuty ekranu, mapy, Twoje własne rysunki, wszystko, co pozwoli jeszcze
lepiej zrozumieć opisywane zjawisko.
Uwaga!

Jeżeli masz mało czasu, nie polecam tworzyć własnych rysunków w Wordzie. Chociaż z pozoru wydaje się to
proste, jest czasochłonne. Jeżeli nie masz doświadczenia, rysunki mogą się rozjeżdżać, przeskakiwać na
kolejne strony, a Ty stracisz czas. Owszem, te rysunki są dobrze oceniane jako Twoja własną twórczość
(zobacz przykład numer 2), ale zostawiaj je raczej na koniec pracy, gdy będziesz mógł ocenić, czy masz czas na
ich wykonanie.
Sposób pracy z rysunkami jest prosty, w tekście wspominasz, że coś jest przedstawione na rysunku, a potem
to dokładnie omawiasz.
Zobacz na poniższych przykładach, jak w ciekawy sposób można zastosować rysunki.
Przykład zastosowania rysunku w tekście 1
Przykład zastosowania rysunku w tekście 2
Zdjęcia
Zdjęcia nie są akceptowane przez niektóre uczelnie, dlatego zapytaj najpierw promotora czy możesz je
stosować w swojej pracy. Dlaczego nie są akceptowane? Dlatego, że są traktowane jako sposób na sztuczne
zwiększenie objętości rozdziałów. Zgadzam się z tym podejściem, jednakże, jeżeli temat pracy i promotor Ci
na to pozwala, możesz pokusić się o wstawienie kilku zdjęć. Pamiętaj, że te zdjęcia muszą być odpowiedniej
jakości i dotyczyć omawianego zjawiska. Wykluczone jest wstawianie przypadkowych obrazków znalezionych
w internecie.
10. Wypunktowania
Niby jasne, jednak wiele osób o tym zapomina. Pisząc rozdział teoretyczny, co kilka akapitów stosuj
wypunktowania. Poprawi to czytelność Twojej pracy, pozwoli Ci zebrać myśli i szybciej napisać kolejne bloki
materiału. Jednak nie możesz przesadzić z ilością list i ich długością, ponieważ promotor będzie Ci kazał
przerobić je na ciągłe bloki tekstu.
11. Od ogółu do szczegółu
Jeżeli obawiasz się, że podczas pisania możesz się zablokować i nie wiedzieć, o czym pisać dalej, stosuj
metodę od ogółu do szczegółu. Czyli, na początku piszesz ogólnie o badanym zjawisku, a następnie poruszasz
jego szczegółowe aspekty.
Przykład. Rozdział o komputerowym wspomaganiu procesów produkcji.
Ogół: Definicja komputerowego wspomagania produkcji, znaczenie komputerowego wspomagania produkcji
w przedsiębiorstwach.
Szczegół: Rodzaje programów do komputerowego wspomagania produkcji, rozwój tych programów,
przykłady zastosowań, przyszłość komputerowego wspomagania produkcji.
Chociaż nie jestem zwolennikiem szczegółowego planowania treści rozdziałów, to polecam metodę „od
ogółu do szczegółu” bo dzięki niej możesz stworzyć doskonały plan, z którego korzystając nie stracisz Flow.
Być może kiedyś przygotuję konkretny plan pisania takiego rozdziału.
12. Na zakończenie rozdziału, podrozdziału krótkie podsumowanie
Jak już udało Ci się dobrnąć do końca podrozdziału/rozdziału, nie urywaj go w sposób nagły. Napisz krótkie
podsumowanie, w którym w kilku zdaniach opowiesz, czego dotyczył rozdział, co w nim opisałeś i jakie
wnioski wyciągnąłeś.
13. Pamiętaj o przypisach
Wielokrotnie wspomniałem o tym, żeby pisać, łapać Flow, a poprawianie treści zostawić najlepiej na drugi
dzień. Poza jedynym wyjątkiem, którym są przypisy. Wstawiaj je na bieżąco. Nie muszą być w pełni zgodne z
wytycznymi uczelni, poprawisz je na końcu, ale wpisuj przynajmniej tytuł i stronę książki, opracowania, z
którego korzystałeś. Jeżeli o tym zapomnisz, spędzisz dużo czasu nad szukaniem źródeł, z których korzystałeś
przy przygotowaniu rozdziału.
14. Pamiętaj o formatowaniu technicznym
Większość kwestii technicznych możesz zostawić na koniec. Pamiętaj, żeby przed oddaniem rozdziału
dokładnie go dopracować. Jak już wspomniałem, czasem wygląd może przesądzić o ocenie rozdziału, a nawet
całej pracy. Na temat formatowania technicznego znajdziesz informacje w artykule- Jak poprawić pracę
dyplomową?😊😊
Podsumowanie

Mam nadzieje, że powyższe wskazówki mogą Ci pomóc, w napisaniu rozdziału, ale nie wykonają tego za
Ciebie. To Ty, Drogi Studencie, musisz się zmotywować i uczciwie popracować, aby oddać napisany rozdział
teoretyczny. Specjalnie dla Ciebie przygotowałem skróconą listę punktów, które jeżeli solidnie je wykonasz,
pomogą Ci przygotować rozdział teoretyczny w 1 dzień. Podejmiesz wyzwanie?
Przygotowanie rozdziału teoretycznego w jeden dzień. Lista krok po kroku
Pytanie do Ciebie
Drogi Studencie, czy moje wskazówki Ci pomogły? Napisałeś rozdział teoretyczny w 1 dzień? O czym trzeba
jeszcze pamiętać podczas tego wyzwania? Proszę podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach.
Profesjonalna pomoc
Przygotowanie rozdziału teoretycznego w 1 dzień jest wielkim wyzwaniem. Rozumiem, że każda sytuacja jest
inna i nie każdy ma możliwość tego dokonać. Czasami potrzebna jest pomoc bądź przykładowy wzór, który
zdecydowanie ułatwi pracę. Dlatego też, gdybyś potrzebował pomocy lub konsultacji w przygotowaniu wzoru
swojej pracy lub na którymkolwiek etapie przygotowania pracy dyplomowej – sprawdź zakres
oferowanychusług, lub skontaktuj się z nami.
Czy pomożesz innym?
Jestem bardzo zadowolony z dużej popularności tego wpisu. Cieszę się również z tego, że te porady
pomagają wielu z Was naprawdę bardzo szybko napisać rozdziały prac dyplomowych.

