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isanie prac magisterskich – Prace magisterskie
Darmowy raport antyplagiatowyDarmowe poprawkiPłatność ratalnaUmowa
Nasza oferta obejmuje profesjonalną pomoc w pisaniu pracy magisterskiej z większości dziedzin naukowych.
Pisanie prac magisterskich zajmuje zdecydowanie więcej czasu, niż pozostałych tekstów naukowych, co
przekłada się na trudność jej napisania. Dzięki naszej szerokiej kadrze redaktorów naukowych pisanie pracy
magisterskiej może być zdecydowanie przyjemniejsze i szybsze. Posiadamy już ponad 10 letnie
doświadczenie w pisaniu prac magisterskich i dzięki różnorodnemu wykształceniu piszemy prace
magisterskie praktycznie na każdy temat.
Pomoc w pisaniu pracy magisterskiej
Oferta pisania pracy magisterskiej przeznaczona jest dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych, którzy nie posiadają wolnego czasu na samodzielne pisanie pracy magisterskiej lub z
różnych względów nie potrafią przenieść swoich umiejętności i wiedzy na papier. Nasza kadra redaktorów z
przyjemnością pomoże w napisaniu kompleksowej pracy magisterskiej od A do Z.
Prace magisterskie – oferta
Główną cechą prac magisterskich jest ich obszerna część badawcza/projektowa, ale aby spełniają ona swoje
zadanie musi być kompletna. W związku z tym w skład pisania prac magisterskich wchodzi:
– sporządzenie konspektu oraz planu pracy,
– zebranie i sporządzenie bibliografii,
– napisanie na podstawie literatury rozdziałów teoretycznych,
– napisanie na podstawie wykonanych badań/stworzonego projektu rozdziałów empirycznych,
– sporządzenie spisu treści, tabel, rysunków, wykresów itd.
Analizując powyższe można zauważyć, iż nasza pomoc w pisaniu pracy magisterskiej dotyczy każdego jej
aspektu. Dodatkowo możemy sporządzić prezentację multimedialną, która będzie służyła podczas obrony
pracy.

Umowa na pisanie prac magisterskich
Już po ustaleniu wszelkich szczegółów pisania pracy magisterskiej przystępujemy do kolejnego kroku jakim
jest sporządzenie i podpisanie umowy. Z naszymi klientami współpracujemy w oparciu o umowę o dzieło
oraz przenosimy autorskie prawa majątkowe. Dzięki naszej umowie klient ma pewność, iż praca magisterska
zostanie napisana zgodnie z ustaleniami oraz na konkretny termin.
Dlaczego zlecić nam pisanie prac magisterskich?
Cechujemy się profesjonalizmem i rzetelnością, a nasi redaktorzy potrafią pisać prace magisterskie na prawie
każdy temat. Napisaliśmy już ponad 1200 teksów naukowych i dzięki temu zdobyliśmy odpowiednie
doświadczenie. Ponadto posiadamy własne zaplecze techniczno-naukowe w postaci własnej biblioteki oraz
pracowni, a także mamy dostęp do wielu zbiorów książek i artykułów naukowych. Nasza pomoc w pisaniu
pracy magisterskiej zapewnia spokój i możliwość przejścia tego trudnego czasu wraz z fachowcami znającymi
się na problematyce pisania prac magisterskich.
Pisanie prac magisterskich Cennik – Praca magisterska cena
Ustalenie sztywnego cennika pisania prac magisterskich jest niemożliwa z powodu wielu czynników
wpływających na cenę pracy magisterskiej. Cena zależy głównie od tematyki, ilości stron oraz terminu
napisania. Potrzebujemy ok. 14 dni na stworzenie pracy magisterskiej, jednakże możemy ją wykonać nawet
w 7 dni. W poniższej tabeli przedstawiliśmy cennik pisania prac magisterskich. W celu wyceny uzupełnij
Darmowy raport antyplagiatowy
Do każdej napisanej przez nas pracy dyplomowej dołączamy raport antyplagiatowy.
Umowa
Z każdym naszym klientem podpisujemy umowę o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.
Darmowe poprawki
W cenie pracy znajdują się darmowe poprawki, które każdy klient może zgłosić w ciągu 30 dni od otrzymania
tekstu.
Płatność ratalna
Płatności za pisaną prace pobierane są ratalnie, po otrzymaniu każdej części pracy.
Dziedziny naukowe
· Administracja
· Bankowość
· Bezpieczeństwo
·Bezrobocie
· Bezpieczeństwo i higiena pracy
· Budownictwo
· Dziennikarstwo i politologia
· Ekonomia
· Elektrotechnika i elektronika
· Finanse
· Fizjoterapia
· Gastronomia i hotelarstwo
·Historia
· Informatyka
· Komunikacja społeczna
· Logistyka
· Marketing i reklama
· Mechanika i mechatronika
· Ochrona środowiska
· Pedagogika
· Pielęgniarstwo
· Prawo
· Rachunkowość



· Rolnictwo
· Socjologia
· Stosunki międzynarodowe
· Transport
· Turystyka i rekreacja
· Wychowanie fizyczne
· Zarzadzanie
·... i wiele innych

