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JAK NAPISAĆ PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ
Plan pracy magisterskiej to zarówno jej schemat jak i początek. Dopóki nie powstanie plan nie wiadomo jakie
elementy mamy zawrzeć w pracy. Plan podział tematyczny utrzymuje w ryzach. Jest podpowiedzią co do
dalszego postępowania w pisaniu pracy, zbierania odpowiednich materiałów i ich grupowania. Jak go
stworzyć? Jak napisać plan pracy magisterskiej?
Pisanie pracy magisterskiej musi mieć swój rytm. Wytycza go stworzenie planu, zbieranie i przegląd
materiałów, w końcu pisanie pracy magisterskiej.
Plan pracy magisterskiej jest jej bardzo ważnym elementem. Musi być jasny i klarowny i odpowiadać
tematyce pracy od jej zakresu ogólnego do jak najbardziej szczegółowych elementów. Pisząc plan musimy
zmieścić się w zakresie tematycznym, na którym mamy się skupić. Wątki wykraczające poza tematykę
główną zaburzają nie tylko główną myśl i odpowiednie prowadzenie tematu. Taki plan może po prostu nie
być zaakceptowany przez osobę oceniającą.
Powstały plan stanowi pomysł na pracę, ale na razie jest tylko pustą przestrzenią, którą musimy wypełnić
klarownym opisem. Dlatego zanim stworzymy plan powinniśmy przynajmniej częściowo przejrzeć
tematyczną literaturę. Musimy poznać materiały, z których będziemy potem korzystać pod względem ich
przydatności i według nich konstruować plan.
Tworzyć myślowy logiczny skrót danej treści, tak aby potem, pisząc ją rozwinąć.
Pisanie prac naukowych to zadanie wieloetapowe. Pisanie planu pracy jest z jednym z najważniejszych
elementów w toku tworzenia pracy. Właściwie opracowany plan pracy pozwoli na wstępie wyeliminować
zbędne elementy pracy. Dlatego tworzenie planu pracy wymaga skupienia i sporego wkładu pracy
koncepcyjnej.
Najważniejsze jest odpowiednie rozpoznanie tematu pracy. To jest trudne. Już na wstępie wymaga dogłębnej
analizy tematyki.
Dwa podstawowe rodzaje planów prac to plan do pracy o charakterze opisowym i plan pracy o charakterze

badawczym. Oczywiście w każdym przypadku ważne jest aby trzymać się zasad pisania planu konkretnej
uczelni.
Podział planu na części
Zasadniczo plan dzielimy na trzy części podstawowe: wstęp, rozdziały, zakończenie. Oczywiście zawsze
dołączamy bibliografię, aneks,
W takim wypadku numerowane są tylko rozdziały.
Wygląda to na przykład następująco:
Wstęp
Rozdział I ………..(Tytuł rozdziału)
1.1……….(Tytuł podrozdziału)
1.2………..
1.3………..
Rozdział II …….
2.1 ……………….
2.2………………..
2.3…………………
Rozdział III………………
3.1……………………….
3.2………………………..
3.3 ………………………..
Zakończenie
Bibliografia
Aneks
Tytuły rozdziałów i podrozdziałów powinny określać w sposób jednoznaczny zawartość każdej z części i być ze
sobą logicznie powiązane ale się nie dublować. Tytuły powinny składać się z pojęć właściwych dla
reprezentowanej dyscypliny naukowej.
Jak napisać plan pracy magisterskiej
Poniżej przykład planu pracy o charakterze badawczym
Wstęp
Rozdział I Wprowadzenie do problematyki edukacji zdrowotnej
1.1.Pojęcie zdrowia
1.1.1.Światowa Organizacja Zdrowia WHO
1.1.2.Koncepcja obszarów zdrowia
1.2.Pojęcie promocji zdrowia
1.3.Zachowania zdrowotne
1.4. Zdrowy styl życia i jego elementy
Rozdział II Wpływ zdrowego stylu życia na rozwój dziecka
2.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
2.1.1. Rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym
2.1.2. Rozwój poznawczy dziecka w wieku przedszkolnym
2.1.3. Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym
2.2. Postawy zdrowotne
2.3. Wychowanie rodzinne a postawy zdrowotne
2.4. Pedagogika zdrowia
2.4.1. Definicja pedagogiki zdrowia
2.4.2. Koncepcje pedagogiki zdrowia
2.4.3. Dylematy pedagogiki zdrowia
2.5. Edukacja zdrowotna w przedszkolnym programie edukacyjnym
Rozdział III Metodologia badań własnych

3.1. Cel, przedmiot i podmiot badania
3.2. Problematyka i pytania badawcza
3.3. Metoda badawcza
3.5. Teren, organizacja i przebieg badań
Rozdział IV Analiza wyników badań własnych
4.1.Charakterystyka badanej grupy
4.2. Analiza kwestionariusza ankiety
4.3. Analiza wywiadu z nauczycielem
4.4 Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Aneks
Przygotowanie planu pracy to pierwszy krok do napisania pracy magisterskiej, licencjackiej czy inżynierskiej.
Jak widać pisanie planu pracy to wymagające zadanie, które trzeba podjąć jednak żeby można było rozpocząć
pisanie prac.
Masz dalej problem z pracą?
Skorzystaj z pomocy:

