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Jaką długość powinna mieć praca magisterska?
Ile stron powinna mieć praca magisterska? Jak pisać pracę magisterską, aby miała więcej stron oraz jaka jest
dolna i górna granica długości pracy magisterskiej? Oto najczęstsze pytania dotyczące długości tej pracy
dyplomowej...
Pisanie pracy magisterskiej
Pisanie pracy magisterskiej, mimo, że wymaga większego nakładu pracy i czasu, jest dla studentów
łatwiejsze. W końcu to druga lub trzecia praca dyplomowa, (po pracy licencjackiej czy inżynierskiej) tworzona
na zakończenie studiów. Techniczne zasady tworzenia, które często sprawiają wiele problemów, praktycznie
nie ulegają zmianom. Układanie spisu treści, przypisy czy bibliografia są szczególnie kłopotliwe za pierwszym
razem. To, co głównie odróżnia pracę magisterską od wcześniejszych i sprawia spore problemy, jest jej
długość.
Ile stron powinna mieć praca magisterska?
Długość pracy licencjackiej to zazwyczaj 30 do 60 stron. Oczywiście, zdarzają się uczelnie lub indywidualne
wymagania promotorów, które odbiegają od tych liczb i może się okazać, że w zupełności wystarczy, kiedy
student napisze swój licencjat na 25 stron. W przypadku długości pracy magisterskiej, objętość zwiększa się
około dwukrotnie. Zazwyczaj, granica dolna to 50 stron, a górna nawet ponad 100. Ilość stron nie należy do
najmniejszych, należy jednak pamiętać, że waga tej pracy jest znacznie większa, a student znajduje się etap
wyżej, niż w przypadku np. licencjatu.
Długość pracy magisterskiej – jak zwiększyć objętość?
Studenci często przed przystąpieniem do pisania pracy magisterskiej, nie wyobrażają sobie, ze będą w stanie
stworzyć dzieło, które będzie miało choćby 70 stron. W trakcie pisania okazuje się jednak, że ilość rozdziałów
i podrozdziałów, które należy stworzyć, sumarycznie dają sporą objętość tekstu. Elementami dodatkowo
zajmującymi dużo miejsca w tekście pracy magisterskiej, zwiększające ilość stron, są wszelkiego rodzaju
tabele, wykresy czy rysunki. Zamieszczanie ich na siłę oczywiście nie ma sensu, jednak w przypadku wielu
dziedzin, jest to konieczne. Długość pracy magisterskiej zwiększa się dodatkowo, jeśli zadbamy o jej

przejrzystość. Punktory, numerowanie czy listy wielopoziomowe, pozwalają na bardziej czytelne
przedstawienie treści, a rozdzielając tekst, powodują, że zajmuje on więcej przestrzeni.
Długość pracy magisterskiej najlepiej jest omówić już na pierwszych seminariach czy spotkaniach z
opiekunem pracy magisterskiej. Pozwoli to także zaplanować rozdziały i podrozdziały w naszym dziele.
Okazać się może, że prowadzący zwraca uwagę bardziej na treść, niż na ilość stron, zdarzają się jednak
przypadki, w których jest dokładnie na odwrót i promotor nie uznaje pracy magisterskiej, któtszej niż 80
stron.

