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Jak napisać wstęp i zakończenie pracy licencjackiej
Na samą myśl o tym, że mamy pisać pracę licencjacką robi się nam słabo, bo nie za bardzo wiemy, w jaki
sposób się za to wszystko zabrać. Trzeba powoli wszystko sobie zaplanować. Od tego właśnie zaczynamy, że
trzeba znaleźć temat i promotora, który będzie w stanie nam w tym pomóc.
Od czego najtrudniej zacząć pisać pracę?
Na pewno od napisania wstępu i tutaj wielu studentów popełnia błędy, który rzutują później na ocenę całej
pracy, a przecież nie o to nam chodzi żeby coś zepsuć i to naprawiać. Nie chce nam się pracy pisać, dlatego
robimy to raz, a dobrze, a wtedy nie trzeba do tego tematu wracać. Właśnie w ten sposób trzeba do tego
tematu podchodzić. Musimy wiedzieć o tym, że wstęp jest traktowany jak wizytówka, a zatem na jego
napisanie trzeba będzie poświecić bardzo dużo czasu.
Osoba, która bierze pracę do ręki czyta wstęp i wie czy to się jej podoba i czy chce sprawdzać, co się dalej
znajduje czy jednak jest to mało zachęcające i nie chce tego sprawdzać. Na pewno trzeba być bardzo dobrze
obeznanym w temacie pracy żeby zrobić ciekawy wstęp, który kogoś zainteresuje. To podstawa, a zatem nie
ma tutaj lania wody tylko są konkrety i wtedy wygląda to bardzo dobrze, a na tym nam zależy. Tylko, co w
takim wstępie ma się znajdować?
Trzeba będzie uzasadnić, dlatego wybraliśmy właśnie taki temat swojej pracy. Jakie mamy cele tej pracy i co
chcemy w tej pracy pokazać? Bardzo dobrze, że uzasadnić powstanie naszej pracy tym, że to, co do tej pory
zostało na ten temat napisane nie jest wystarczające, nie jest pełne i my chcemy to zmienić. Tym bardziej ma
to sens, jeśli wybieramy bardzo podobny temat do tysiąca podobnych prac licencjackich. Wtedy trzeba
czytającego taką pracę zachęcić i zmotywować do przeglądania dalszych stron.
Musimy pamiętać o tym, że jeśli opisujemy jakiś cel w pracy to on musi być zrealizowany. Nie piszemy dla
samego pisania tylko z jakiegoś powodu. We wstępie można postawić również na hipotezę albo na tezę i za
wszelką cenę trzeba będzie się postarać do udowodnić lub obalić, że my mamy racje.
Wstęp może również zawierać metody badawcze, jakie wykorzystaliśmy do tego żeby dojść do takich

wniosków. Wskazujemy dokumenty, jakimi się podpieraliśmy i różnego rodzaju opracowania. Wszystko musi
być w odpowiedni sposób uporządkowane, bo tylko wtedy będzie dobrze się to czytać. Nie mamy też wiele
miejsca na napisanie takiego wstępu i trzeba się streszczać w kilku zdaniach na jedno zagadnienie.
Co jeszcze trzeba wiedzieć o wstępie i zakończeniu?
Bardzo szczegółowo we wstępie trzeba będzie omówić wyniki badań. Trzeba ująć badania naukowe
wykonane przez konkretne osoby i co to zmieniło w postrzeganiu tego zagadnienia, z którym my się teraz
mierzymy. Na końcu wstępu trzeba będzie scharakteryzować poszczególne rozdziały, które napisaliśmy. Nie
ma na to wiele miejsca, ale na pewno w kilku zdaniach możemy streścić, co i gdzie się znajduje. Pisanie
zakończenia oznacza odwołanie się do wstępu. Trzeba będzie skorzystać ze wstępu i na jego postawie pisać
zakończenie.
Wtedy nie popełnimy żadnego błędu i jedno będzie się odwoływało do drugiego, a to ma ogromne
znaczenie. Pisząc pracę wiemy, co nam się udało udowodnić, a co niestety nie i to wszystko w zakończeniu
będziemy ujmować. W zakończeniu stwierdzamy czy wszystkie pytania, jakie zadaliśmy na pęczaku uzyskały
odpowiedzi. Można poruszyć trudności, jakie wiązały się z napisaniem pracy, co skutkuje tym, że na
wszystkie pytania nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Bywa przecież bardzo różnie i nie zawsze cała praca może
okazać się sukcesem.
Wszystko będzie zależne od tego, jaką poruszamy tematykę. Trzeba pamiętać o tym, że zakończenie to nie
kolejny rozdział tylko skrót i nie wolno tutaj zbyt wiele pisać i się rozpisywać. To nie ma żadnego sensu i może
pracy jedynie zaszkodzić, a tego przecież nie chcemy. Chcemy za to żeby praca była postrzegana bardzo
dobrze i jeśli zachowamy odpowiednią kolejność to nam się to uda zrobić. Do pisania pracy trzeba
podchodzić powoli i wtedy unikamy pisania błędów, które często się zdarzają.
Jeśli z pisaniem czekamy na ostatnią chwilę to nie ma czasu na analizowanie tylko piszemy cokolwiek byle
zaliczyć. To nie jest rozsądne podeście i warto to zmienić. Na pisanie pracy mamy bardzo dużo czasu, dlatego
rozłóżmy to wszystko tak w czasie żeby nam pasowało i żebyśmy stworzyli coś, z czego będziemy bardzo
zadowoleni. Chcemy mieć wykształcenie wyższe? To oznacza, że najpierw napiszemy pracę licencjacką, a
później przyjdzie jeszcze czas na trudniejszą pracę dyplomową.

