Jak napisać wstęp do pracy dyplomowej?
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Napisanie wstępu do pracy dyplomowej nie jest wcale prostą sprawą. W opinii większości wstęp
powinien być pisany na samym końcu z uwagi na jego charakter. Autorzy książek, często swój wstęp,
przedmowę piszą po napisaniu całości. Inni uważają, iż wstęp pisze się na samym początku, ponieważ jest
zarysem pracy. Zarys pracy jednak w trakcie pisania może się zmienić, więc szanując swój czas wstęp do
pracy piszemy na końcu (wyjątek- promotor każe napisać wstęp na samym początku, a przyjmując zasadę, iż
promotor ma zawsze rację musimy zgodzić się z jego decyzją).
Co powinien zawierać wstęp?
Ogólnie o temacie
Na samym początku wstępu pracy powinno się napisać kilka zdań, zazwyczaj 2-3 zdania na temat naszej
pracy. Przykładowo pisząc prace na temat tajemnic II wojny światowej należy zawrzeć ogólny jej zarys.
np.
Od zakończenia II wojny światowej minęło już prawie 68 lat, jednak aż do dzisiaj wszystkie sekrety na jej
temat nie zostały jeszcze odkryte. Badacze i historycy co roku zajmują się ustalaniem nowych faktów i
szczegółów, opierając się na podstawie dokumentów oraz zeznaniach świadków. II wojna światowa
pochłonęła prawie 50 milionów ludzi, stając się największą wojną w historii ludzkości, a jednocześnie dzięki
niej nastąpił nieosiągalny do dzisiaj skok cywilizacyjny dotyczący nauki i techniki.
Należy pamiętać!!!
Pisanie prac dyplomowych jest jak pisanie książki naukowej. Przedstawienie tematu na samym początku jest
obowiązkowe.

Podanie tematu pracy i określenie jego charakteru
Drugim krokiem podczas pisania wstępu jest podanie tematu pracy i określenie jego charakteru.
Charakter pracy może być:
·teoretyczny- praca dyplomowa może mieć charakter teoretyczny, czyli praca opiera się jedynie na
rozważaniach i wiedzy zawartej w literaturze.
·empiryczny- pisane prace składają się z dwóch części- części teoretycznej oraz części badawczej. Pisanie prac
licencjackich ma najczęściej charter empiryczny.
·projektowy- pisane prace składają się z dwóch części- części teoretycznej oraz części projektowej. Projekt
pracy dyplomowej opiera się zazwyczaj o sporządzenie schematów, rysunków w programach
specjalistycznych lub też stanowi projekt naprawy bądź poprawy obecnego problemu występującego w
pewnych grupach społecznych, kulturowych. Pisanie prac inżynierskich o charakterze projektowym jest jedną
z najczęściej spotykanych prac inżynierskich.
Uzasadnienie wyboru tematu pracy
W tej części student musi napisać, dlaczego wybrał taki temat pracy dyplomowej. korzystając już z obranego
wcześniej tematu tajemnic II wojny światowej należy ten wybór uzasadnić.
Określenie celów pracy
Kolejnym punktem we wstępie jest jednoznaczne określenie celów pracy. Ponadto cele pracy można
podzielić na cele główne i cele szczegółowe, pomocnicze, które dążą do zrealizowania celu głównego.
Określenie zakresu pracy
Zakres pracy jest przedstawieniem elementów, które wchodzą w skład napisanej pracy.
np. zakresem pracy o temacie tajemnic II wojny światowej jest przedział lat; rodzaje, przykłady tajemnic oraz
ludzie zajmujący się ich odkrywaniem.
Przedstawienie rozdziałów pracy
We wstępie należy w akapitach ogólnie opisać co zostało napisane w każdym rozdziale pracy. Każdy opis
rozdziału powinien znajdować się w nowym akapicie.
Przedstawienie materiałów bibliograficznych
Kolejnym punktem po przedstawieniu każdego z rozdziałów jest opisania użytych materiałów
bibliograficznych w pracy dyplomowej. Materiały bibliograficzne powinny zostać przedstawione po kolei
zaczynając od opisu książek, artykułów i danych źródłowych kończąc na określeniu języka źródeł (np. prace
anglojęzyczne). W osobnym zdaniu należy przedstawić przepisy prawne jeśli zostały użyte w pracy.
Podsumowanie
W przedostatnim akapicie wstępu do pracy dyplomowej powinny znajdować się informacje o
takich elementach jak:
·ilość stron pracy
·ilość wykorzystanych źródeł
·ilość sporządzonych rysunków, schematów i wykresów
·ilość sporządzonych przypisów
Podziękowania
Akapit dotyczący podziękowań jest nieobowiązkowy, niektóre uczelnie nie wymagają go i dają „wolną rękę”
studentowi. W akapicie tym piszę się podziękowania dla osób, które mocno były zaangażowane w pisanie
pracy, które pomagały jej powstaniu. Oczywiście większość żaków dziękuje na samym początku
promotorowi, a następnie rodzinie: bratu, siostrze, matce, ojcu, którzy byli zaangażowani w pisanie pracy.
Pisanie wstępu do pracy dyplomowej jest prostym zajęciem, aczkolwiek również i według mojej oceny
powinien być on napisany na samym końcu. Po przedstawionych punktach można zauważyć, iż możemy nie
zawrzeć w pracy wszystkiego czego byśmy chcieli od samego początku. A ostatnie punkty odnośnie
bibliografii, podsumowania i tak będziemy musieli te akapity dopisać. Jak się mówi „czas to pieniądz” więc
oszczędzajmy go na tyle ile można.

