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Wstęp zaczyna się na ogół od wyjaśnienia powodów jakie skłoniły autora do zajęcia się tym akurat tematem,
a także podkreślenie jego wagi, znaczenia. Opisujemy więc po kolei:
1. przedmiot pracy, (objętość 1/3 stronicy),
2.uzasadnienie wyboru tematu pracy (1/3 stronicy),
3.cele jakie sobie stawia autor podejmując ten temat (1/3 stronicy)
4. wynikające z celu pracy hipotezy badawcze,
4. metody badawcze (¼ stronicy) stosowane w pracy (na przykład; metoda studiów literaturowych, metoda
analizy danych statystycznych, metoda graficznej prezentacji danych, metoda opisowa zjawisk),
5. opis struktury pracy (na 1 stronę), czyli jakie części składają się na pracę i co zawierają poszczególne części
pracy. Należy więc przedstawić kolejno:
- wstęp, (….zawiera przedmiot pracy, cele, metody i strukturę pracy…)
- poszczególne rozdziały pracy (opisać w 4-5 zdaniach każdy z nich),
- zakończenie (zawiera: podsumowanie......, wnioski......., propozycje .....)
- następnie wymienia się źródła danych (literatura z badanego zakresu, czasopiśmiennictwo, źródła danych
empirycznych - instytucje, statystyka, itp.) oraz ocenia ich wiarygodność, kompletność.
UWAGA!!!
Należy traktować wstęp bardzo poważnie. Musi on być napisany piękną polszczyzną, nie może w nim być
jakichkolwiek usterek !
Zakończenie
Zadaniem "Zakończenia" jest podsumowanie rozważań i przedstawienie syntetycznych wniosków
wynikających z pracy. W tym celu należy przedstawić kolejno wnioski wynikające z poszczególnych
rozdziałów, ocenić rezultaty osiągnięte przez badane podmioty gospodarcze i zaproponować potrzebne
zmiany, na podstawie dokonanej przez autora analizy i określonych przyczyn czy uwarunkowań tych wyników.

Ważną częścią zakończenia są własne wnioski Autora, które pojawiają się w trakcie pisania pracy.
Przykład tego jak należy napisać wstęp, jaką ma mieć objętość i strukturę poszczególnych jego elementów

Wstęp
Przedmiotem niniejszej pracy jest poszukiwanie różnych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw w
Polsce. Zagadnienie to jest bardzo istotne z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że większość
przedsiębiorstw – obok źródeł własnych – poszukuje możliwości finansowania swojej działalności ze źródeł
zewnętrznych. Zamiarem Autora jest więc zaprezentowanie źródeł
………………………………………………………………….......................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Cele, które Autor postawił przed sobą i które jego zdaniem zostały osiągnięte, można przedstawić w sposób
następujący.
Za cel główny Autor przyjął ……………………………………………………………….....................
Ponadto celem było również pokazanie ……………………………………………..
Obok tego Autor zrealizował kilka celów, które należy określić jako cele towarzyszące. Zaliczyć do nich
można…………………………….…………………………...
Główną hipotezą badawczą było stwierdzenie …………………. (tutaj w nawiązaniu do celów pracy określić co
Autor udowodnił w swojej pracy).
Metody zastosowane przy pisaniu pracy można opisać w sposób następujący. Autor przede wszystkim
zapoznał się z dostępną literaturą przedmiotu. Większość z nich to aktualna literatura książkowa oraz
aktualnie obowiązujące normy prawne, co w dużej mierze podyktowane zostało specyfiką tematu.
Zastosowana została także metoda analizy ekonomicznej, jak i badań empirycznych na podstawie
przykładowej spółki. W celu zwiększenia przejrzystości przekazywanych informacji Autor umieścił szereg
informacji niezbędnych do dokonania oceny wniosku kredytowego w formie załączników do pracy.
Wybrany przedmiot pracy, wyznaczone cele, jakie Autor postawił przed sobą, oraz zastosowane metody
zdeterminowały strukturę pracy. Składają się na nią: wstęp, dwa rozdziały teoretyczne oraz jeden rozdział
poświęcony badaniom empirycznym, zakończenie, załączniki i bibliografia.
We wstępie pracy Autor charakteryzuje przedmiot pracy, wymienia postawione cele – główny i
towarzyszące, prezentuje zastosowane metody badawcze oraz strukturę pracy .
W rozdziale I Autor zajmuje się opisaniem wykorzystanej literatury przedmiotu. Prezentuje książki wydane w
ostatnich latach i poruszające problematykę. Korzysta z wielu opublikowanych artykułów naukowych.
W pracy wykorzystano także przepisy prawne regulujące omawiane zagadnienie. Wśród źródeł prawnych
należy wskazać….. (podać).
Rozdział I został poświęcony na omówienie następujących zagadnień
4-5 zdań……………………………………………………………..………………………………
Rozdział II nakreśla problem pracy od strony teoretycznej lub praktycznej. Autor przedstawia tu w 4 -5
zdaniach ………………………………………………
Rozdział III stanowi opis badanego zagadnienia. Autor dokonał oceny. Omówił najważniejsze
wymagania.................. Opisał kolejność postępowania i stosowane metody.……………………
W zakończeniu pracy Autor przedstawił wnioski końcowe, wywodzące się
z zasadniczej treści pracy. Jest ich kilka i zawierają propozycje zmian w działalności handlowej

przedsiębiorstwa, a w szczególności dotyczą propozycji poprawy ........... Wnioski i propozycje zostały
udokumentowane licznymi odesłaniami do literatury przedmiotu oraz dokładną analizą badanego
zagadnienia w przedsiębiorstwie ABC.
Cała praca powinna być przez Autora dokładnie przeczytana pod kątem wyszukania drobnych błędów
literowych, stylistycznych np. a zamiast ą, e zamiast ę itp. Rolą Promotora jest nadzór merytoryczny w
procesie powstawania pracy. Promotor nie ma obowiązku sprawdzać pracy pod względem usterek
technicznych. Niedopuszczalne są błędy ortograficzne, czy stylistyczne.
Przygotowując pracę dyplomową trzeba przez cały czas pamiętać o tym, że praca musi prezentować
się dobrze pod względem swej formy (jakości wykonania) – niezależnie od swej wspaniałej zawartości
merytorycznej.

