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Informatyka – prace licencjackie i magisterskie
Jak wygląda pisanie prac dyplomowych?
Prac dyplomowych nie powinno pisać się bez pasji. One mogą początkiem błyskotliwej kariery naukowej lub
zawodowej.
Każdy etap studiów niezależnie, czy są to studia licencjackie, czy też magisterskie studenci kończą pisanie
prac dyplomowych. Na studiach licencjackich jest to konieczne, aby móc kontynuować naukę na studiach
magisterskich. Na studiach magisterskich natomiast konieczne jest to do uzyskania tytułu magistra. Ciężko
uznać pisanie prac za czynność łatwą i przyjemną. Nie warto jednak już na wstępie źle się do tego nastawiać.
Odpowiednie przygotowanie się do tego procesu stanowi klucz do sukcesu.
Warto głęboko przemyśleć sam wybór tematu, żeby później nie okazało się, że zabrniemy w taką stronę, z
której już nie będzie wyjścia lub też zabraknie nam materiałów do ukończenia całości. Dodatkowo może nam
w tym pomóc konspekt pracy. To w nim zawarty będzie cały szkielet naszego opracowania. Na etapie jego
przygotowania będziemy musieli przemyśleć każdy wątek, jaki będziemy omawiać. Dlatego, zanim
zaczniemy pisanie prac warto, żebyśmy poświęcili trochę czasu na ten etap.
To co zrobimy przygotowując konspekt, zaowocuje później. Niestaranne jego sporządzenie natomiast może
również przynieść złe skutki. Istotne jest również to, że zanim przystąpimy do pisania pracy, abyśmy
sprawdzili dostępność źródeł. Może się później okazać, że nie ma materiałów dotyczących interesującego nas
zagadnienia.
Szczególnie trudne do napisania są prace licencjackie z informatyki, ponieważ wymagają one rozbudowanych
umiejętności informatycznych oraz zdolności analitycznych.
Pisanie prac dyplomowych z informatyki…a co dalej?
W przypadku informatyki wskazane jest, aby pisać pracę dyplomową, która dotyczy naszego przyszłego
obszaru zawodowego. Wybierajmy więc taki temat, który ma największe potencjalne wzięcie na rynku.
Powiedzmy sobie szczerze – w informatyce specjalizacja ma sens. Inne są zarobki osób, które zajmują się
tworzeniem prostych stron w internecie, a inne programistów Java. Pracodawców interesuje nasza

praktyczna wiedza. Warto więc aby na rozmowie kwalifikacyjnej móc pokazać konkretne zrobione przez nas
programy. Praca licencjacka z informatyki może być pomocna na rozmowie kwalifikacyjnej, jednakże może
nie wystarczyć. Informatyka to bardzo rozbudowana dziedzina, w której mnożą się specjalizację. W tej branży
najważniejsze są po prostu

