W jaki sposób napisać pracę licencjacką, aby
obronić się na piątkę z plusem?
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Napisanie pracy licencjackiej i jej skuteczne obronienie nie jest wcale łatwą sprawą. Przestrzegając jednak
kilku podstawowych zasad, możemy z całą pewnością uczynić to zadanie znacznie prostszym.
Większość studentów popełnia podstawowy błąd i zaczyna pisać pracę licencjacką zaledwie kilka tygodni
przed ostatecznym terminem. Z tego powodu nie sposób jest stworzyć dobrej pracy, z której można by być
później dumnym przez lata.
Pierwszym etapem pisania pracy licencjackiej jest zapoznanie się dokładnie z dostępną literaturą na tematy,
które nas interesują. Jeśli okaże się, że dany temat jest dla nas interesujący, a literatura z tego zakresu łatwo
dostępna, wtedy możemy z powodzeniem o tym właśnie pisać.
Czy to praca magisterska czy też praca licencjacka, warto jak najwcześniej stworzyć sobie wstępny plan pracy.
Na kolejnych etapach będziemy zapewne nie raz go modyfikować, ale bardzo ważne jest, aby mieć tego typu
ogólny zarys pracy licencjackiej.
Kiedy już wybierzemy interesujący i dający się zbadać temat i znajdziemy odpowiednią literaturę, możemy
zacząć sporządzać stosowne notatki. Najlepiej sprawdza się robienie fiszek, na których zapisuje się określony
cytat / jego interpretacją, stronę na której został znaleziony, a także dokładny opis bibliograficzny książki.
Dobra praca licencjacka może powstać tylko wtedy, gdy będziemy ją pisać bardzo systematycznie, najlepiej
każdego dnia przeznaczmy chociaż kilkanaście minut na stworzenie nowej treści. Trzymając się wcześniej
założonego planu i ewentualnie czasami go modyfikując, będziemy mogli ukończyć pisanie pracy licencjackiej
zdecydowanie wcześniej niż pozostali studenci na naszym roku.
Jeżeli mamy takie szczęście, że nasz promotor jest życzliwą osobą skorą do pomocy, wtedy nie zapominajmy
na bieżąco wysyłać mu poszczególnych części pracy. Będzie on wtedy korygował je głównie pod względem
merytorycznym. Dobrze jest również przekazywać poszczególne części pracy do przeczytania rodzinie lub
znajomym. Mogą bowiem oni wychwycić poszczególne błędy, których my wcześniej nie byliśmy w stanie
samodzielnie zauważyć.
Pisanie pracy licencjackiej nie musi być więc zadaniem nie do pokonania, aby tak się jednak stało należy to

potraktować jako starannie zaplanowany i systematyczny obowiązek. Wtedy obrona pracy będzie już w
zasadzie wyłącznie formalnością, a my będziemy mogli liczyć na najwyższą z możliwych ocen.

