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Jak napisać pracę dyplomową w edytorze tekstu Word
Dla kogo adresowane jest szkolenie?
Kurs przeznaczony przede wszystkim dla tych, którzy stają przed wyzwaniem napisania pracy licencjackiej lub
dyplomowej, czyli studentów uczelni wyższych.
Nie ma znaczenia czy studiujesz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie czy na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu, bądź na Politechnice – napisania pracy dyplomowej nie unikniesz.
Czy potrzebuję kursu z obsługi „Worda”?
Jeśli wiesz co to jest interlinia, akapit, styl, szablon, potrafisz modyfikować style i tworzyć własne, wiesz jak
stosować podziały stron i sekcji, potrafisz stosować listy wielopoziomowe, korzystać z planu dokumentu,
numerować strony, stosować przypisy i bibliografię, tworzyć automatyczne spisy treści i obsługiwać
mechanizm recenzji to nie musisz korzystać z oferty kursu – prawdopodobnie poradzisz sobie w napisaniu
pracy, w przeciwnym razie zapraszamy na kurs obsługi Worda.
Zobaczysz jak, po zastosowaniu zaledwie kilku nowo zdobytych umiejętności, ułatwisz sobie pracę. W pełni
zapanujesz nad dokumentem, tabelami, wykresami, numerowaniem, spisami ilustracji, tabel i treści. A
wszystko to zautomatyzujesz tak, aby po dopisaniu nowych treści nic się nie „rozjeżdżało” i nie „uciekało”.
Dlaczego mam wziąć udział w kursie pisania pracy dyplomowej?
Istnieje wiele powodów, ale najważniejsza jest satysfakcja z własnoręcznie napisanej pracy dyplomowej. W
internecie można znaleźć mnóstwo ogłoszeń w stylu „pomoc w pisaniu prac licencjackich i dyplomowych”,
jedne oferty odnoszą się do edycji, bądź wręcz przepisania, a inne do nieetycznego napisania pracy. Z
umiejętnościami zdobytymi na kursie możesz zająć się w głównej mierze sprawami merytorycznymi
dotyczącymi pracy dyplomowej czy licencjackiej, a napisanie będzie już tylko formalnością.
Umiejętności zdobyte na kursie przydadzą się na pewno w przyszłości.
Gdzie znaleźć wytyczne uczelni w sprawie pisania prac dyplomowych, magisterskich i licencjackich?
Każda uczelnia powinna posiadać takie wytyczne i poinformować studentów jak powinna być sformatowana

praca. Informacji można szukać w dziekanacie, u promotora, na stronach internetowych uczelni, w
zarządzeniach rektora. Bardzo szczegółowe standardy przygotowania pracy licencjackiej prezentuje
np. Wydział Społeczno-Ekonomiczny PWSZ w Koninie.

