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Planowanie 

• Sposób ujęcia i wykonania pracy musi być 
najpierw dokładnie przemyślany i 
zaplanowany. 

• Mając gotowy plan powinno się 
konsekwentnie dążyć do jego realizacji.  

• Plan powinien być na bieżąco korygowany.  

• W procesie tworzenia pracy należy rozróżniać 
zadania ważniejsze i mniej ważne.  

 



Etapy planowania 

• prace koncepcyjne - wstępne określenie idei 
pracy, jej podstawowych założeń i zakresu 

• prace  logistyczne - zaprogramowanie czasu i 
wszystkich czynności związanych z realizacją 
pracy 

• prace realizatorskie - nakreślenie pierwszej 
wersji planu i doskonalenie go 

 



Etapy tworzenia pracy dyplomowej 

• „ustawienie problemu” - sprecyzowanie i 
umiejscowienie zagadnienia w 
dotychczasowym dorobku wiedzy 

• dobór materiału do tematu 

• przetworzenie materiału 

• badania operacyjne 

• zsyntetyzowanie wyników 

• wykład - wyłożenie osiągnięć z dokonanej 
pracy 



Układ ramowy 

• Wstęp 

• Określenie problemu badawczego 

• Omówienie problemu w literaturze naukowej 

• Opis stosowanych metod badawczych 

• Omówienie wyników 

• Wnioski 

• Bibliografia 

• Spis tabel, rysunków, wykresów ... 

• Załączniki 

 



Uwagi ogólne 

• tytuł rozdziału nie może być identyczny z tytułem całej 
pracy lub tytuł rozdziału z tytułem podrozdziału 

• nie jest poprawne jeśli tytuł paragrafu zawiera szerszy 
zakres treści niż tytuł rozdziału w skład którego 
wchodzi 

• powyższym błędom pomaga właściwie sporządzony 
plan pracy 

• zwyczajowo praca dyplomowa powinna mieć od 
trzech do czterech rozdziałów 

• wstęp i zakończenie łącznie nie powinny przekraczać 
1/4 objętości całej pracy 



Wstęp 

Wstęp ma charakter informacyjny, tzn. ma  
dostarczyć pierwszych informacji o czym 
konkretnie autor będzie mówił w pracy czyli 
przedstawienie problemów i ich wzajemnych 
powiązań. 

 



Wstęp - zawartość 
• cel pracy 
• wytłumaczenie, ukazanie celowości podjęcia tematu 
• opis zadań badawczych i uzasadnienie ich podjęcia 
• wskazanie, że autor wie, co jeszcze mogłoby być zawarte 

w pracy i wytłumaczenie, dlaczego nie podjął się tego  
• metody badań i jak dokonano ich wyboru  

– w jakim stopniu stan źródeł wpłynął na tok badań i proces 
przygotowywania pracy 

– w jakim stopniu możliwości techniczno-organizacyjne 
sprawiły, że zrezygnowano z pewnych metod 

• wytłumaczenie znaczenia pojęć, które zostały użyte w 
pracy, wykaz używanych skrótów, itp. ...  

• charakterystyka zawartości poszczególnych rozdziałów 



Rozwinięcie 

• kolejne rozdziały powinny być swoją logiczną 
konsekwencją 

– czyli drugi musi wynikać z pierwszego i dawać 
podstawę do napisania trzeciego 

• wszystkie rozdziały muszą się dzielić 
wewnętrznie według jednego wzoru 

– należy ograniczyć liczbę stopni podrozdziałów 
(maksymalnie do trzech) 

 



Treści kolejnych rozdziałów 

• analiza zebranego materiału źródłowego i 
badawczego 

• omówienie poszczególnych zagadnień na 
podstawie materiałów źródłowych i badań 
własnych 

• porównanie wyników własnych badań z 
badaniami przedstawionymi w literaturze 
przez innych autorów  

• krytyczna ocena materiałów źródłowych i 
wyników badań własnych 

 



Zakończenie 

• odpowiedź na pytanie: 

Czy został rozwiązany postawiony problem naukowy 
lub cel pracy? 

• umożliwienie czytelnikowi oceny, czy na wszystkie 
pytania badawcze autor udzielił odpowiedzi 
– wszystkie ważniejsze problemy badawcze odejmowane 

w pracy  

– rozwiązanie problemu głównego zawartego we wstępie 

– skrótowe przedstawienie w najważniejsze wyników 
badań (najlepiej w punktach) 



Pierwsza wersja pracy 

• rozpocząć od pierwszego rozdziału i stopniowo 
przechodzić do następnych 

• przechodzić od zagadnień ogólnych do bardziej 
szczegółowych 

• przy pisaniu ściśle precyzować swoje myśli, 
przede wszystkim zwracać uwagę na język i styl 

• aby praca nie była chaotyczna nie można 
zapominać o naczelnej tezie pracy i eliminować 
wszystko co jest w stosunku do tej tezy zbędne 

 

 



Pierwsza wersja pracy, c.d. 

• przed rozpoczęciem nowego problemu należy 
jasno sprecyzować czego on będzie dotyczył 

• nie należy wtrącać zbyt wielu nieistotnych 
dygresji (jest na nie miejsce w przypisach) 

• zdania powinny być krótkie i przejrzyste 

• starannie powinno się dobierać określenia 

• zachować czystość i poprawność językową 

• przestrzegać zasad interpunkcji i ortografii 



Najczęstsze błędy opracowania 
korektorskiego  

• rozwlekłość i brak ścisłości 
• niewłaściwa kolejność przedstawionych wyników 
• błędna lub niewłaściwa klasyfikacja i nieodpowiedni podział wyników 

na grupy 
• błędy związane z budową i opisem tablic statystycznych 
• błędy graficzne w przedstawianiu wyników 
• błędy w omawianiu i analizie wyników badań 
• błędy wnioskowania (wnioski nieadekwatne do wyników badań) 
• brak odniesienia się do tablic/rysunków/wykresów w tekście 
• błędy ortograficzne np.:  

– pisanie z kropkami skrótów wyrazów zakończonych ostatnią literą 
pełnego wyrazu (mgr, dr) 

– stawianie kropek pomiędzy literami skrótu nazw własnych instytucji i 
organizacji 

– stawianie kropki po skrócie zł 

• błędy maszynowe (zwracać uwagę na tytuły, podpisy tabel i 
rysunków) 



Zakończenie pracy nad tekstem 

• uzupełnienie o elementy dotychczas nie 
opracowane lub opracowane w wersji 
roboczej: 
– opracowanie zakończenia pracy 

– przygotowanie ostatecznej wersji wstępu do 
pracy 

– przygotowanie uporządkowanego spisu 
wykorzystanych źródeł 

– ustalenie ostatecznego brzmienia spisu treści 

• skontrolowanie pełnej wersji rękopisu 



Ogólne zasady redakcyjne 

• formułuj krótkie zdania, przeczytaj ponownie tekst pod tym 
kątem i podziel długie zdania na kilka krótszych 

• korzystaj z możliwości powtórnego użycia podmiotu i opuszczaj 
myśli i ustępy poboczne względem tego, co chcesz w danym 
zdaniu wyrazić  

• nazywaj rzeczy wprost, nie zaś za pomocą przenośni, skojarzeń, 
metafor 

• dla każdej nowej kwestii, myśli, tezy, dla zachowania "rytmu 
tekstu" należy stosować akapity 

• nie pisz wszystkiego co akurat przychodzi ci do głowy na dany 
temat , praca służy udowodnieniu hipotez, rozwiązaniu problemu 
naukowego a nie ukazaniu wszystkiego, co się wie 

• liczby, cyfry wyrażaj znakami literowymi 
• każde pojęcie, które wymaga zdefiniowania, omów tam, gdzie po 

raz pierwszy pada jego nazwa, ta nazwa obowiązuje w całej pracy 



Cytaty. Kiedy cytujemy?  

• gdy nie można przekazać własnymi słowami 
cudzych myśli, sposobu rozumowania bez 
ryzyka zmiany sensu 

• gdy jakaś myśl, teza została przez innego 
autora wyrażona w wyjątkowo trafny sposób 
lub dla wykazania ewolucji poglądów 
jakiegoś autora 

• gdy chcemy polemizować z cudzym 
poglądem 



Cytaty 

• konieczność powołania się na źródło, z którego cytat 
pochodzi 

• wyróżnienie cytatu 
– cytaty 2-3 linijkowe ujęte w cudzysłów,  
– większe można napisać z mniejszą interlinią lub inną 

czcionką (kursywą) 

• wprowadzanie wyrazów lub zwrotów własnych w 
cytacie zaznaczone nawiasami kwadratowymi 
• skrócenie cytatu zaznaczone za pomocą trzech 
kropek w nawiasach kwadratowych 
• opuszczenie początkowej lub końcowej części zdania  
zaznaczone trzema kropkami bez nawiasów 
 

 



Elementy tekstu 

• wzory matematyczne 
– w oddzielnym wierszu,  

– po wzorach stosujemy znaki przystankowe 
wynikające z zasad interpunkcji 

• tablice i tabele 
– tabele porządkowe (zbiorcze) do 

uporządkowania zbioru wyników badań 

– tabele poglądowe do prezentacji określonych 
prawidłowości lub powiązań występujących w 
zbiorze wyników badań 



Elementy tekstu, c.d. 

• ilustracje 

– wykresy, diagramy, schematy i rysunki 

– fotografie dokumentacyjne 

• załączniki (aneksy) 

– większe zestawienia liczbowe w postaci tabel 

– obliczenia uzupełniające 

– wydruki programów 

– schematy 

– zarządzenia, normy, wzory druków 



Źródła 

• książki - uporządkowane według litery nazwiska autora 
lub pierwszej litery tytułu w pracach zbiorowych 

• artykuły w czasopismach 
• materiały nie opublikowane, materiały na prawach 

rękopisu, strony internetowe (z zaznaczoną datą 
dostępu) itp... 

• akty normatywne, źródła normatywne różnej rangi -
uporządkowane według stopnia ich ważności w pracy 
lub według daty ich ustanowienia 

• źródła statystyczne publikowane i nie publikowane 
• inny rodzaj źródeł, np. wywiady, ankiety itp… 

 



Technika pisania pracy – w kilku 
słowach 

• zdania raczej krótkie 

• ważne ortografia i interpunkcja 

• unikać zaimków (ten, ta, to) 

• pisać bezosobowo lub w liczbie mnogiej 

• stosować właściwą terminologię i precyzyjnie 
używać odpowiednich określeń fachowych 

• unikać powtórzeń, slangu (np. informatycznego) 

• trzymać spójność i logiczność wypowiedzi (Czy 
następne zdanie wynika z poprzedniego?) 

• nie „lać wody” 

• pisać na jakość a nie na ilość 

 



Źródła 

• Z. Knecht, „Metody uczenia się i zasady pisania prac 

dyplomowych”,  Edukacja Wyższa Szkoła Zarzadzania, 

Wrocław, 1999 

• A. Wiszniewski, „Sztuka pisania”,  

•  i inne … 


