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Streszczenie pracy magisterskiej
Nie marnuj czasu, zobacz jak możemy Ci pomóc!
Niektóre uczelnie wymagają dołączenia do prac dyplomowych streszczenia. Nie obawiaj się, to nic innego
jak opis przedstawiający najważniejsze informacje zawarte w pracy. Streszczenie pracy magisterskiej jest
krótkie i treściwe.
Na jego podstawie można się dowiedzieć nie tylko o zawartości pracy, ale również sprawdzić, czy przyszły
magister potrafi dokonać weryfikacji i oceny przydatności napisanego wcześniej materiału naukowego.
Czytelnik dowie się, czy praca może go zainteresować, czy „warto ją czytać”. Jest to wizytówka Twojej pracy.
Jak napisać streszczenie pracy magisterskiej?
Streszczenie to nie to samo co wstęp czy zakończenie. Jest to krótkie zestawienie informacji zawartych
we wszystkich rozdziałach. Dobrze napisane streszczenie sprawia, że praca wydaje się atrakcyjniejsza i jest
lepiej oceniana. Jeśli zastanawiasz się, jak może wyglądać streszczenie Twojego opracowania naukowego,
sięgnij po przykładowe streszczenie pracy magisterskiej. Bądź jednak ostrożny wybierając konkretny
przykład, czy też wzór. To tylko pewnego rodzaju drogowskaz, inspiracja. Tak, jak np. próbka pracy
magisterskiej w zakresie socjologii. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w napisaniu streszczenia swojej pracy –
po prostu skontaktuj się z nami.
Przykładowe streszczenie pracy licencjackiej lub magisterskiej dostarcza inspirujących rozwiązań, jednak
pamiętaj, aby niezmiennie kierować się w swojej pracy kilkoma kluczowymi zasadami.
Streszczenie pracy magisterskiej powinno:
·liczyć maksymalnie 1 stronę (od 1800 do 2200 znaków)
·powinno być napisane w czasie teraźniejszym, bezosobowo („Autor pracy…, „Tematem pracy…”)
·być obiektywne, pozbawione osobistych komentarzy
·być napisane językiem naukowym (niedozwolony jest język potoczny czy publicystyczny)
·znaleźć się na początku pracy, tuż za spisem treści, a przed wstępem

·informować, o czym będzie praca
·zachęcać do przeczytania wszystkich rozdziałów (taki naukowy folder reklamowy)
·zawierać tytuł, cel, zakres, przedmiot, problematykę, tezy pracy
·zawierać informacje o wykorzystanych źródłach naukowych
·informować o zastosowanych metodach, technikach i narzędziach badawczych
·krótko przedstawiać wykonane badania, eksperymenty
·informować o osiągniętych rezultatach, stopniu realizacji założonych celów
·zawierać krótkie wnioski i najważniejsze wyniki badań
·informować o trudnościach napotkanych podczas realizacji badań
·zawierać tzw. słowa kluczowe, dzięki którym szybko można się zorientować o temacie i zawartości pracy
·być napisane czcionką o jeden rozmiar mniejszy niż pozostała treść pracy (najczęściej 11)
Warto tutaj dodać, że dobrze widziane są streszczenia opracowane w dwóch wersjach językowych (polskiej
i najczęściej angielskiej). Jeśli możesz postarać się o taki wariant streszczenia swojej pracy dyplomowej –
doskonale!
Streszczenie pracy magisterskiej – sięgnij po pomoc lub przykład!
Streszczenie pracy magisterskiej może powiedzieć wiele dobrego na temat przedstawianego dzieła
naukowego, zanim jeszcze zostanie ono przeczytane. Warto ów szczególny potencjał wykorzystać. Wybierając
konkretny przykład streszczenia, możemy zauważyć pewną niezmienna jego strukturę, o której pisaliśmy już
powyżej. Tak, jak np. wstęp pracy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi ma swój ustalony porządek, tak
też streszczenie opracowania w wymienionym zakresie będzie opierało się o pewien algorytm postępowania.
Jeżeli potrzebujesz większej ilości informacji na temat kompozycji streszczenia pracy dyplomowej lub
po prostu niezbędna jest Ci pomoc w napisaniu streszczenia – skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wskazówek
lub przedstawimy wzór, z którego możesz skorzystać.
Zobacz także

