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Jak napisać dobry plan pracy licencjackiej i magisterskiej
Jeżeli zapoznałeś się z wcześniejszymi wpisami to wiesz już, jak dobrze wybrać temat pracy licencjackiej i
magisterskiej iJak dobrze wybrać promotora pracy dyplomowej.
Pewnie też zacząłeś już chodzić na seminarium dyplomowe, zadawać pytania i brać udział w dyskusji. CzytajJak dobrze wykorzystać seminarium dyplomowe.
Jednak czas leci nieubłaganie i promotor prędzej czy później prosi o przygotowanie planu pracy dyplomowej
Wieloletnia praca ze studentami uświadomiła mi, że źle napisany i zaakceptowany plan, może poważnie
utrudnić lub wręcz uniemożliwić dalsze przygotowanie pracy.
Czy chciałbyś mieć taki plan, który sprawi, że dalsza część pracy będzie przyjemnością? Czytaj dalej.
Uwaga! Wzory planów prac dyplomowych!
Nie masz czasu przygotować planu? Możemy przygotować idealny WZÓR PLANU Twojej pracy licencjackiej
lub magisterskiej.
Szybki czas realizacji! Korzystna cena!
Napisz do nas. (W mailu podaj temat pracy i ilość stron)
Nudny temat
Podczas przygotowanie tego wpisu, zapoznałem się z wieloma materiałami i uświadomiłem sobie, jak nudno
przedstawiany jest ten temat. Dlatego też na początku chciałbym zaznaczyć, że poniższy wpis nie jest
typowym poradnikiem. Chcę przedstawić Ci uniwersalne wskazówki i postaram się zrobić to w jak
najciekawszy sposób.
Przygotowaliśmy wersje video poniższego poradnika. Zobacz koniecznie i daj znać czy Ci się podoba.
Chcesz gotowy wzór planu? Proszę
Wzórplanu pracy licencjackiej
Wzór planu pracy magisterskiej
Dlaczego plan pracy dyplomowej jest tak ważny?
Oddając plan pracy promotorowi to tak jakbyś pokazywał mu próbny spis treści. Pokazujesz mu, jak Twoja

praca będzie wyglądać, i jakie zagadnienia będą po kolei omawiane. Dla Ciebie plan jest drogowskazem,
dzięki któremu utrzymasz logiczną strukturę całej pracy.
Promotor akceptując Twój plan, zgadza się na określony kształt pracy i ponosi za to odpowiedzialność.
Pamiętaj o tym:
·Nigdy nie zaczynaj pisania pracy bez akceptacji planu. Musisz otrzymać od promotora jasną deklarację, że
akceptuje taki plan pracy i że możesz zaczynać pisać pracę.
·Plan pracy zazwyczaj możesz zmienić w trakcie pisania. Jeżeli podczas przygotowania rozdziału uświadomisz
sobie, że do któregoś z punktów nie znajdziesz materiałów, to nie brnij w to dalej tylko zmień ten punkt.
·Każdą zmianę planu uzgodnij z promotorem logicznie mu to argumentując.
Zmiany promotora w planie pracy
Niestety, czasami zdarza się, że po napisaniu rozdziału (lub nawet całej pracy) promotorowi coś się nie
podoba i każde Ci zmienić w jakiś sposób część planu. Nie zgadzaj się na to i próbuj negocjować. Swoje
stanowisko możesz argumentować tym, że promotor przecież zaakceptował już wcześniejszy plan i każda
zmiana wywoła teraz chaos w strukturze pracy. Niestety, czasami promotorzy są nieugięci, a Ty jesteś na
straconej pozycji i musisz zaakceptować ich zmianę. Wtedy dalsze pisanie pracy może być utrudnione. Może
próbować rozwiązać problem sam lub skontaktować się z nami.
Najważniejsze zasady przygotowania planu pracy dyplomowej
Mógłbym przedstawić Ci dziesiątki zasad, jak należy przygotować plan, jednak nie widzę sensu takiego
komplikowania. I tak wszystko zależy od Twojego kierunku studiów, wymagań Twojej uczelni oraz promotora.
Dla części wystarczy prosty plan, inni będą wymagali szczegółowego wypunktowania każdego zagadnienia.
Niemniej kilka zasad pozostaje niezmiennych:
1. Nie pisz swojego planu „z głowy”
Jeżeli interesujesz się danym tematem, napisanie planu wydaje Ci się proste i możesz zrobić to właściwe „z
głowy”. Nie popełniaj tego błędu. Najpierw zapoznaj się z literaturą podmiotu, a dopiero później zacznij
przygotowywać swój plan. Część teoretyczna pracy powstaje na podstawie literatury i lepiej, gdy w planie
znajdą się hasła szeroko w niej opisane. Wyobraź sobie co się stanie, gdy plan wypełnisz tylko własnymi
stwierdzeniami i sformułowaniami. Skąd weźmiesz materiały?
2. Zachowaj przejrzysty i atrakcyjny wygląd planu
Mimo, że plan nie jest zazwyczaj oceniany, to nie znaczy, że możesz go napisać podczas przerwy miedzy
zajęciami na kolanie. Z szacunku do swojego promotora przygotuj go porządnie, zachowując wszystkie
standardy formatowania.
3. Nie poruszaj dziedzin, których nie dotyczy temat Twojej pracy
Część studentów uważa, że dobrym sposobem na zapełnienie pracy dyplomowej jest napisanie rozdziału
teoretycznego omawiającego bardzo ogólnie dane zagadnienie. Jednak jest to błąd, (często jednak
akceptowany przez promotorów) przyczyniający się do obniżenia oceny. Dlatego też, jeżeli piszesz o
zarządzaniu najmem nieruchomości w danym mieście, to rozdział o ogólnych teoriach zarządzania jest
naprawdę zbędny. Podobnie, jeżeli piszesz o międzynarodowych handlu węglem to możesz odpuścić
opisywanie ewolucji teorii handlu na przełomie ostatnich 100 lat.
4. Jasno podziel treść
W sposób widoczny oddziel cześć teoretyczną od badawczej. Pomiędzy rozdziałami muszą zachodzić logiczne
powiązania, tytuły niech jasno określają, jaką tematykę porusza dany rozdział.
5. Pisz od ogółu do szczegółu
Gorąco polecam, aby pierwszy rozdział przedstawiał ogólny zarys tematyki, drugi dotyczył konkretnego
zagadnienia omawianego w pracy, a trzeci skupiał się na konkretnej analizie przedmiotu badań. Oczywiście,
aby można było tak zrobić musi zostać wybrany odpowiedni temat. Czytaj- Jak dobrze wybrać temat pracy
licencjackiej lub magisterskiej?
6. Nie twórz wielu podtytułów
Częsty błąd popełniany szczególnie przez ambitnych studentów to „przeplanowanie” swojego planu.
Znakiem ostrzegawczym może być to, jeżeli Twój plan nie zmieścił się na 1 stronie A4 (Times New Roman 12,
interlinia 1,5). Jeżeli przygotujesz bardzo wiele rozdziałów, podrozdziałów i pod pod rozdziałów, to odetniesz

sobie drogę do późniejszych zmian planu pracy oraz luźniejszej interpretacji niektórych pojęć.
7. Zachowaj podobną wielkość rozdziałów
Zastosowanie tej zasady zasady nie zawsze jest możliwe, ponieważ rozdziały badawcze są zazwyczaj dłuższe.
Dlatego też przygotowując plan rozdziałów teoretycznych, staraj się, zrobić tak, aby były podobnej wielkości.
Jeżeli omówienie jakiego zagadnienia zajmie więcej miejsca, to lepiej podziel to na dwa rozdziały.
8. Nie kopiuj gotowych planów z internetu
Jeżeli przyjdzie Ci do głowy skopiowanie gotowego planu z internetu i przedstawienie go jako swojego to
dwa razy się zastanów. Czy znajdziesz potrzebną literaturę? Czy wiesz, co autor planu chciał przedstawić w
swojej pracy? Czy wiesz, kiedy dany plan został przygotowany? Wiele zjawisk zmienia się bardzo szybko i to,
co kiedyś uchodziło za najnowsze odkrycie, dzisiaj już przykrywa warstwa kurzu. Z drugiej strony, promotorzy
dokładnie znają wzory planów popularnych tematów. Zastanów się czy za cenę kilku godzin pracy nad
planem warto już na samym początku stawiać siebie w złym świetle? Nawet jeżeli Twój plan nie będzie
idealny to zdecydowanie lepiej przygotuj go sam.
9. Nie opisuj w części teoretycznej zagadnień, o których nie ma mowy w części praktycznej
Wiem, że może to wydawać się trudne, ale zastawów się jakie tematy podejmiesz w części praktycznej i opisz
to w części teoretycznej. Dzięki temu praca zyska spójność i zostanie dobrze oceniona.
Uwaga!
Jeżeli w części badawczej chcesz ocenić najważniejsze elementy Zarządzania Zasobami Ludzkimi w danej
firmie czyli: planowanie zasobów ludzkich, rekrutację, wdrożenie, ocenianie, szkolenie i nagradzanie
pracowników to te elementy muszą zostać opisane bardzo dokładnie w części teoretycznej.
10. Nie opisuj w części praktycznej zagadnień, o których nie ma mowy w części teoretycznej
Patrząc z drugiej strony, jeżeli w części badawczej chcesz opisać fakt niskiej motywacji pracowników w danej
firmie, to sprawdź czy w części teoretycznej dobrze opisałeś pojęcie i znaczenie motywacji. Badania muszą
dotyczyć zjawisk opisanych w teorii!
Szczególnie pamiętaj o tym podczas przygotowania ankiety!
Podsumowanie
Powyższe punkty to tylko wierzchołek góry lodowej, jednak myślę, że ich przestrzeganie pozwoli Ci zrobić
dobry plan, który, co najważniejsze, nie utrudni Ci dalszego przygotowania pracy. Jednak, jak już
wspomniałem wiele razy, decydujące zdanie ma Twój promotor i to, co sprawdziło się na innej uczelni, na
Twojej może zostać odrzucone.
Czy o czymś nie napisałem? Może Ty mógłbyś wskazać najważniejsze zasady, których trzeba przestrzegać
podczas przygotowywania planu pracy dyplomowej? Jak wyglądał Twój plan? Czy został zaakceptowany przez
promotora? Proszę daj znać w komentarzu.
Profesjonalna pomoc
Proces przygotowania planu, mimo że wydaje się prosty, ma wielkie znaczenie i może albo ułatwić albo
zdecydowanie utrudnić przygotowania całej pracy dyplomowej. Dlatego też, gdybyś potrzebował pomocy w
przygotowaniu swojego planu lub na którymkolwiek etapie przygotowania pracy dyplomowej – sprawdź
zakres oferowanych usług, lub skontaktuj się z nami.
Dodatkowe materiały
Udostępniam przykładowe plany prac, proszę o korzystanie z nich z głową.
Uwaga!
Poniższe plany zostały przygotowane zgodnie ze wszystkimi zasadami i z najwyższą dbałością. Jednakże to, co
zostało zaakceptowane na jednej uczelni, może nie spełniać wymogów innej. Dlatego też, podane przykłady
mogą zostać wykorzystywane jedynie jako wzór do przygotowania własnego planu. Autor nie ponosi
odpowiedzialności za ich nieodpowiednie użycie.
Przykładowy plany pracy licencjackiej
Przykładowy plan pracy magisterskiej

