JAK NAPISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ?
Pomocne informacje o pisaniu pracy dyplomowej: jak napisać pracę licencjacką, inżynierską, magisterską, jak
robić przypisy i konstruować plan pracy. Wstep-do-pracy-licencjackiej-52

WSTĘP DO PRACY DYPLOMOWEJ
Niektórzy uważają, że to najważniejszy obok zakończenia element pracy dyplomowej. Wielu twierdzi, że
promotor i recenzent czytają tylko wstęp i zakończenie. Jak napisać go dobrze, tak aby wszyscy byli
zadowoleni?
Przede wszystkim we wstępie powinna znaleźć się informacja, czemu wybrałaś/eś właśnie taki temat pracy.
Jeśli wynika to z Twoich zainteresowań, to napisz o tym. Jeśli wiąże się to z wykonywaną pracą – wspomnij o
tym.
Przykład: jeśli wybierasz na temat pracy schizofrenię, ponieważ ktoś z Twojej rodziny miał to zaburzenie, to
napisz o tym fakcie.
Powyższe wiąże się niejako z koniecznym do umieszczenia we wstępie elementem – celem pracy. Osoba
czytająca Twoją twórczość musi wiedzieć co chcesz osiągnąć pisząc te kilkadziesiąt stron (nie, nie chodzi o
osiągnięcie tytułu magistra ). Cel pracy zależy od Ciebie, może być nim np. poszerzenie wiedzy w jakiejś
dziedzinie, próba znalezienia odpowiedzi na jakieś pytanie itp. Istotne jest także określenie zakresu pracy.
Jeśli badasz wpływ soli na populację mrówek na Mazurach to koniecznie to zaznacz, aby było jasne, że nie
chodzi o globalną populację mrówek.
Wstęp to także ogóle wprowadzenie do tematu poruszanego przez pracę dyplomową. Nie musi być on długi,
ale ważne, aby był na tyle treściwy i konkretny, aby osobie niezaznajomionej z tematem jasno wskazywał,
czego dotyczy praca.
Kolejnym elementem koniecznym do zawarcia we wstępie jest przedstawienie wykorzystanych źródeł. Nie
musisz robić tego w konkretny sposób. Mogą to być zdania typu „do napisania pracy wykorzystałam liczne
publikacje zawarte w periodykach medycznych wydanych w ostatniej dekadzie”, „w pracy oparłem się na
literaturze naukowej, w tym na pozycjach takich autorów jak XYZ i QWE oraz na literaturze
popularnonaukowej …” itp. Możesz też znacznie szerzej przedstawić stan badań (czyli: kto, gdzie i o czym

pisał w związku z wybranym tematem). Nikt Ci za to głowy nie utnie.
We wstępie powinno znaleźć się także przedstawienie ogólnej budowy pracy. Tzn. informacje dotyczące
poszczególnych rozdziałów i zakończenia. Np. „w rozdziale pierwszym przedstawione zostaje teoretyczne
podejście do omawianego tematu”, „rozdział czwarty zawiera analizę badań własnych …”, „w zakończeniu
znalazło się podsumowanie badań” itp. Oczywiście opisy te powinny być nieco dłuższe niż jedno zdanie.
Osobną kwestię stanowi zawarcie we wstępie hipotez badawczych. Ich istnienie zależne jest od rodzaju
pracy. Często formułowane są w kolejnym fragmencie pracy, ale dużo w tym wypadku zależy od promotora.
Tak więc, najlepszym wyjściem będzie spytanie go gdzie powinieneś je umieścić.
Podsumowanie.
Wstęp powinien mieć objętość około 2 stron (w przypadku mniejszych prac, może być to nawet 1-1,5 strony,
z kolei obszerniejsze prace dyplomowe powinny zawierać nieco dłuższy wstęp).
Konieczne elementy wstępu to:
·wprowadzenie do tematu pracy dyplomowej,
·powody wyboru właśnie takiego tematu,
·cel i zakres pracy,
·opis wykorzystanej literatury,
·przedstawienie budowy pracy,
·hipotezy/problemy badawcze (opcjonalnie).
Mam nadzieję, że powyższy tekst ułatwi, chociaż minimalnie każdej osobie samodzielne napisanie pracy. W
przypadku problemów zgłoś się po pomoc – np. do promotora .
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