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Pisanie prac licencjackich
Charakterystyka: Prace licencjackie
Praca licencjacka stanowi ostatni etap ukończenia studiów pierwszego stopnia i zdobycie pierwszego tytułu
naukowego, a co za tym idzie wyższego wykształcenia. Jej napisanie i obrona udowadniają, że student zdobył
niezbędną wiedzę z zakresu docierania do źródeł informacji i ich gromadzenia, projektowania oraz
przeprowadzania empirycznych badań naukowych oraz opisywania ich wyniku, poddania analizie i
wnioskowaniu.
Pierwszym elementem poprawnego napisania pracy licencjackiej jest znajomość niezbędnych w poruszanej
tematyce zagadnień teoretycznych, bez których dalsza analiza pozbawiona jest podstawy naukowej. Dlatego
prace licencjackie wymagają przygotowania niemal tak szerokiego, jak w przypadku prac magisterskich
bibliografii oraz swobodnego poruszania się wśród omawianych zagadnień teoretycznych. W ten sposób
absolwent udowadnia, że zasługuje na wyższe wykształcenie.
W przypadku pracy badawczej, nie wystarczą solidne podstawy teoretyczne. Student musi wykazać
umiejętność właściwego doboru narzędzia badawczego, a także uzasadnić swój wybór. Wymaga to
doskonałego przygotowania pod względem znajomości metodologii odpowiadającej charakterystyce danego
obszaru wiedzy. Częstym, popełnianym w pracach licencjackich błędem jest niewystarczająco dokładne
opisanie narzędzia służącego do pozyskania danych empirycznych.
Wiedza teoretyczna i znajomość metodologii nie zawsze przekładają się jednak na sukces w pisaniu pracy
licencjackiej, jeżeli nie idą w parze z ich poprawnym wykorzystaniem w praktyce wnioskowania na temat
wyników własnych badań. Wszelkie sądy powinny być głęboko zakorzenione nie tylko we własnych
spostrzeżeniach, lecz również w teoriach wyjaśniających występowanie omawianych zjawisk.
Koncepcja przeprowadzanych badań musi zachować wewnętrzna spójność. W tym celu przed ich
rozpoczęciem należy jasno określić obszar zainteresowań i konsekwentnie się go trzymać, najpierw stawiając
pytanie badawcze, później zaś podejmując kolejne kroki do jego rozwiązania. Przed błędem niespójności,

autora uchronić może jedynie stworzenie poprawnego planu badawczego w oparciu o posiadany zasób
wiedzy.
Pisanie prac licencjackich nie jest więc łatwe. Dodatkowo, częstym błędem popełnianym przez autorów prac
licencjackich jest nieumiejętność posługiwania się językiem naukowym i nadużywanie języka potocznego. W
sposób dobitny obnaża to merytoryczne braki studenta oraz nieznajomość lub niedostateczne rozumienie
poruszanych w pracy zagadnień teoretycznych.
Pisanie pracy, która zazwyczaj stanowi pierwszy element w dorobku naukowym autora nierzadko bywa nie
lada problemem wynikającym z braku doświadczenia w przygotowywaniu opracowań naukowych – w tym
kompletowaniu źródeł, wyborze metodologii i spełnianiu formalnych kryteriów budowy opracowania
naukowego. Aby ustrzec się błędów, warto skorzystać z pomocy i doświadczenia specjalistów, dla których
pisanie prac licencjackich jest codziennością opartą na profesjonalizmie i doświadczeniu.
Prace Licencjackie - w czym możemy pomóc?
Nasz portal stanowi miejsce, w którym profesjonalni redaktorzy, dysponujący długoletnim doświadczeniem
w pisaniu prac naukowych oferują wsparcie na każdym etapie tworzenia pracy. Pomagamy w sprawnym
przygotowaniu planu pracy, dotarciu do źródeł i skompletowaniu bibliografii i przygotowywaniu części
teoretycznej i badawczej. Jesteśmy w stanie zaprojektować, przeprowadzić i zanalizować wyniki badania
naukowego, uwzględniając podstawy teoretyczne i zasady logicznego wnioskowania. Prace licencjackie
piszemy zatem w całości lub częściowo.
Korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych, naukowych źródeł. Tworzone przez nas prace licencjackie spełniają
wymagania formalne, związane z formatowaniem, strukturą pracy, doborem bibliografii i przypisów. Jeżeli
szukasz pomocy lub inspiracji, koniecznie zgłoś się do nas.

