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Jak napisać pracę dyplomową?
Internetowy poradnik pisania prac dyplomowych dla studentów kierunków przyrodniczych (praca:
licencjacka, inżynierska, magisterska).
Konspekt pracy dyplomowej (w obrazkach)
Niebawem opisze każdy rozdział bardziej szczegółowo. Na razie obrazkowe i schematyczne wskazanie
ogólnej struktury.

Co powinno być we wstępie? W tym rozdziale powinno być:
·Ogólne wprowadzenie do problemu (może być coś np. o chruścikach, lub o problemie zawartym w tytule
pracy, lub o roli danego zbiornika wodnego).
·Dorobek – przegląd piśmiennictwa: co inni do tej pory zrobili w podejmowanym w pracy dyplomowej
temacie, co jest wiadomo, czego nie, jakie pojawiają się luki, jakie prace opublikowano, mogą być też prace
nie związane z zagadnieniami szczegółowymi ale jakość związane z tematem, problemem.
·Określenie własnego problemu badawczego (wynika z powyższego; na tle dotychczasowych osiągnięć i
problemu precyzujemy zakres pracy).
·Cel - krótko i precyzyjnie sformułowany cel pracy, można podać co z niej będzie wynikało dla nauki lub
praktyki.

W tej części pracy powinno być wyjaśnione co stanowi podstawę opracowania i jak ten materiał „obrabiano”
(przykład pracy dyplomowej, entomologicznej, ekologicznej).

·Wstęp (można zawrzeć uzasadnienie wyboru terenu badań).
·Opis terenu badań (region, środowisko lokalne). W przypadku prac opisowych teren badań traktujemy jako
element materiału, a nie jako wynik naszych obserwacji. W zdecydowanej większości charakterystykę terenu
badań bierzemy z gotowych już opracowań. Niektóre pisma naukowe preferują wydzielanie (poza rozdział
materiał i metody) właśnie rozdziału „teren badań” oraz „opos stanowisk”
·Opis stanowisk jeśli praca dotyczy badań terenowych. W dużej części powstaje w wyniku naszych
obserwacji. Sami dokonujemy charakterystyki, wykonujemy dokumentację fotograficzną. Jednakże celem
naszej pracy nie jest siedliskowy opis jeziora, stanowiska na rzece, ale celem jest opis wybranego fragmentu
biocenozy (np. fauny chruścików). W tym kontekście opis stanowiska jest tylko charakterystyką materiału –
warunków w jakich pozyskaliśmy materiał, w jaki prowadziliśmy badania i obserwacje interesujących nas
owadów.
·Opis metod zbioru materiału. Czy jakimi metodami pozyskiwaliśmy materiał.
·Zawartość materiału (ile prób i osobników zebrano, jak oznaczano larwy i imagines).
·Zastosowane metody analizy materiału i metody statystyczne. W tej części podać możemy listę gatunków
(jeśli praca ma charakter faunistyczny, ekologiczny itd.) wraz z przyporządkowanymi im wskaźnikami,
grupami troficznymi czy synekologicznymi. Wiedzę, o tym czy gatunek jest jeziorny, reofilny, drapieżny,
typowy dla źródeł itd. Zaczerpnęliśmy z innych opracowań (koniecznie trzeba zacytować i podać źródła
informacji). Jest to nasz sposób analizy.

