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PISANIE PRAC MAGISTERSKICH
Prace magisterskie są przygotowywane na zakończenie studiów drugiego stopnia. Dawniej zwane były jako
studia uzupełniające, czyli dalszych etap studiów licencjackich. Istnieje też forma jednolita forma studiów
magisterskich, czyli w okresie pięcioletnim. Po obronie pracy magisterskiej dyplomant otrzymuje tytuł
naukowy magistra dotyczący danej dziedziny naukowej.
Przygotowanie pracy magisterskiej na odpowiednim poziomie wymaga sporego zaangażowania ze strony
studenta. Jest to proces niezwykle stresujący dla osoby która pisze taką pracę po raz pierwszy. Z pisaniem
pracy magisterskiej wiążę się sporo niepewności, która wynika z konieczności wykonania wielkiej pracy,
której efekt może nie zyskać akceptacji, uznania, albo też może zostać oceniony bardzo słabo.
Pomoc w pisaniu pracy magisterskiej jest więc przydatna dla osób które nie mają wystarczających
umiejętności, albo nie dysponują dość dużą ilością czasu. Sam proces pisania nie jest trudny. Jest to bowiem
przekładanie swoich myśli, lub informacji zawartych w źródłach na formę pisaną. O wiele trudniej jest jednak
zebrać też źródła jak też same myśli. Przede wszystkim potrzeba skupienia oraz każdego dnia po kilka godzin
czasu. Następnie w tych paru godzinach trzeba przesiadywać w bibliotece bądź czytelni, szukając
odpowiednich książek. Te wszystkie działania wiążą się z koniecznością skupienia, wytężenia umysłu,
poszukiwania informacji, dopytywania, konsultowania z pracownikami biblioteki lub z innymi specjalistami w
danej dziedzinie. Łatwo jest zbłądzić w poszukiwaniu materiałów do pisania pracy magisterskiej, jeśli się nie
ma opracowanego skutecznego planu działania. Po zgromadzeniu literatury należy przeprowadzić selekcję i
wybrać przydatne pozycje, a odrzucić te o niskiej dla nas wartości naukowej. Z pomocą fachowej bibliografii
można wreszcie stworzyć alfabetyczny spis pozycji, które posłużą do pisania pracy. Kiedy już ten spis zostanie
zaakceptowany przez promotora, można zająć się konstruowaniem planu pracy magisterskiej. Ma on
zazwyczaj od trzech do czterech rozdziałów, w tym jeden lub dwa powinny być badawcze. Pozostałe mogą
mieś charakter teoretycznych. To tylko wstęp do całego procesu pisania tej pracy, a cała reszta dopiero przed
studentem. Jak widać nie jest to takie łatwe i przyjemne, dlatego nasza oferta, czyli pisanie prac
magisterskich jest skierowana do tych wszystkich, którzy chcą uniknąć tego kroczenia w ciemności i

niepewności pisarskiej.

