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konspekt pracy licencjackiej
Studia to chwile, które są znaczącym doświadczeniem w naszym życiu. Przez ten czas zdobywamy wiedzę i
umiejętności, które stanowią decydujący wpływ na naszą karierę w przyszłości. Tytuł licencjata, inżyniera,
magistra lub wyższy daje większe możliwości znalezienia odpowiedniej dla siebie pracy.
Nic jednak nie wskóra się, jeżeli przez ten czas właściwie nie przyłożyło się do przydzielonych dla siebie
zadań. Podsumowaniem naszej pracy na studiach i trudu włożonego przez nas w ciągu tych kilku lat jest
napisanie pracy dyplomowej i jej obrona. W przypadku pracy licencjackiej cały cykl zaczyna się pod koniec
czwartego semestru, kiedy to należy wybrać promotora.
Dziekanat zazwyczaj pęka w szwach i studenci chcą jak najszybciej zapisać się do promotora cieszącego się
dobrą opinią, który najlepiej odpowiada ich preferencjom oraz zainteresowaniom. Dla tych, którzy pojawiają
się o kilka minut za późno, wybór może stać się znacznie bardziej ograniczony.
Po wyborze promotora przychodzi czas na wybór tematu. Ten także powinien zostać wybrany jak najszybciej,
bo do końca semestru na zaliczenie należy oddać plan pracy. Dlatego właśnie warto, aby temat był bliski
także naszemu promotorowi i aby mógł on służyć pomocą w każdym momencie pisania naszej pracy.
Trzeba także wiedzieć jak napisać konspekt pracy licencjackiej
Na początku trzeba postawić hipotezę, którą będziemy weryfikować w części teoretycznej, a potem w części
badawczej za pomocą badań empirycznych. Należy także zdecydować się, ile rozdziałów będzie mieć praca i o
czym będziemy w nich pisać tak, aby złożyły się na jej całość.
Praca licencjacka powinna mieć na samym początku wstęp, a na końcu zakończenie. Za zakończeniem należy
jeszcze wstawić bibliografię, w której zawrzemy wszystkie źródła, z których korzystaliśmy, a potem także
wynik analizy antyplagiatowej. Praca powinna mieć określoną ilość stron. Najczęściej zależy to od uczelni, na
której się znajdujemy, wydziału, kierunku, a także rodzaju pracy. Praca magisterska powinna być szersza od
licencjackiej.
Wymaga bowiem znacznie dokładniejszego zbadania problemu.
Nad pracą dyplomową warto zacząć pracować jak najwcześniej, a pierwszym krokiem powinno być zebranie

materiałów. Dlatego warto też nie wybierać skomplikowanego tematu, który nie jest powszechny i w
przypadku którego, będzie ciężko o uzyskanie źródeł.
Źródła w pracy dyplomowej dzieli się na dokumenty, do których należą ustawy i akty prawne oraz
opracowania instytucji statystycznych, źródła archiwalne takie jak np. kroniki, opracowania książkowe, do
których należą książki naukowe, artykuły naukowe z fachowych czasopism zajmujących się zawodowo danym
problemem oraz inne źródła, do których należą notki prasowe, internet, czy też materiały reklamowe.
Dalej należy umieścić także wyniki przeprowadzonych badań i formę, w jakiej się to zrobiło. Jeżeli
przeprowadzało się wywiad, to najlepiej umieścić na końcu odnośnik to jego wersji w formacie mp3. Jeżeli
badania przeprowadzone były za pomocą ankiet, to należy dołączyć kwestionariusz z dobrze widocznymi
pytaniami, które były zadawane ankietowanym. Osobną kategorię stanowią także źródła obcojęzyczne, w
przypadku których należy uwzględnić język, w którym się pisało.
Podczas pisania samej pracy warto również pamiętać o odwoływaniu się we właściwym miejscu do źródeł.
Dobrze skonstruowana praca dyplomowa powinna mieć przypisy, które znajdują się u dołu strony, wskazując
na źródło, do którego się w danym momencie odnosiło. Na początku powinna znajdować się strona tytułowa,
która zawiera tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nazwę uczelni oraz rok, a także nazwisko promotora, pod
przewodnictwem którego praca ta została napisana.
Następnie znajduje się spis treści, a potem praca właściwa. Do końca piątego semestru wymaga się od
studenta napisania pierwszego rozdziału, który stanowi pracę przejściową. Warto jednak mieć do tego czasu
napisane jak najwięcej, choć spora ilość studentów modyfikuje później swoją pracę. Najlepiej bronić się jak
najwcześniej – zwykle moment obrony przypada na czerwiec lub lipiec, chociaż niektórzy nie wyrabiają się w
czasie i zostaje im wrzesień, lub październik.
Na poszczególnych uczelniach są możliwości przesunięcia terminów, więc zdarza się, że termin złożenia pracy
odkłada się w czasie o kolejne miesiące, a czasem nawet i lata. Samo złożenie pracy do dziekanatu jest już
dużym przedsięwzięciem, a obrona zwykle okazuje się najłatwiejszą częścią tego procesu.
Zostają studentowi zadawane trzy pytania – dwa z kierunku studiów, a jedno z pracy, na które powinien
udzielić płynnej i prawidłowej odpowiedzi.
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