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Pisanie pracy licencjackiej z administracji to bardzo wymagające zadanie. Administracja to kierunek studiów
często wybierany przez studentów preferujących przedmioty bardziej humanistyczne. Ukończenie
pierwszego stopnia tego typu studiów wymaga od uczniów napisania, a następnie obrony pracy licencjackiej
z administracji. Następnie można napisać pracę magisterską.
Tego typu prace mają zwykle charakter teoretyczny i nie przeprowadza się na ich potrzeby żadnych badań.
Przykładem tego typu opracowania może być tematyka związana z administracją publiczną zarówno na
terenie Polski, jak i Unii Europejskiej.
W tego typu pracy dyplomowej należałoby na pewno wyjaśnić, co to tak naprawdę jest administracja
publiczna, jaką pełni rolę oraz jakie są jej funkcje. Należałoby scharakteryzować, jak wygląda ona w Polsce
oraz jakie przepisy ją regulują. Następnie trzeba byłoby omówić, jak to wygląda na terenie całej Unii
Europejskiej. Na koniec można jeszcze ewentualnie porównać administrację publiczną w Polsce do tej w Unii
Europejskiej oraz wskazać podobieństwa, oraz ewentualne różnice, które w tym zakresie występują.
Innym przykładem pracy licencjackiej z administracji może być na przykład podział prawny, jak również
geodezyjny w przypadku nieruchomości. Tego typu opracowanie powinno koncentrować się na
najważniejszych obszarach związanych z podziałem zarówno prawnym, jak i geodezyjnym, jeśli chodzi o
nieruchomości. Należałoby przedstawić teorię dotyczącą zagadnienia, jakim są nieruchomości, a także
omówić aspekty prawne i geodezyjne z tym związane.
Administracja jest kierunkiem, który daje ogólne pojęcie o administracji państwowej. Obecnie nie jest tam
trudno znaleźć pracę na podrzędnych stanowiskach administracyjnych. Stosunkowo łatwo jest znaleźć taką
pracę np. w ZUS-ie. Praca tam jest łatwo dostępna, ale mało perspektywiczna.
Pisanie pracy licencjackiej z administracji, a rynek pracy. Refleksje.
Pisanie pracy licencjackiej z administracji z pewnością bardzo rozwija intelektualnie. Warto napisać taką
pracę, która będzie wiązać się z naszą przyszłą pracą zawodową. Jeśli wierzymy, że dana wiedza przyda nam
się w przyszłości, to mamy odpowiednią motywację, aby ją zgłębiać. Pisanie pracy na temat abstrakcyjny,

raczej niewiele nam da. Należy pamiętać, że nauczycielem wszystkiego jest tak naprawdę praktyka. Im
więcej jej posiadamy, tym lepiej.
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Inne ciekawe artykuły
Pisanie prac magisterskich z administracji – rozmaite wskazówki.
Praca magisterska z administracji, a polski rynek pracy. Ogólne refleksje.
Prace licencjackie z administracji – jak je napisać?

