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Plan zajęć

 Etapy pisania pracy
 Formułowanie problemu badawczego
 Logiczna konstrukcja pracy
 Strategie poszukiwania – wprowadzenie
 System archiwizacji ASAP
 Przypomnienie innych ważnych informacji o 

pracach dyplomowych na WF UPJPII 



  

Formułowanie problemu 
badawczego

 sformułuj CEL PRACY → teza pracy
 określ metodę analizy
 określ zakres źródeł (zawężenie tematu)

 Na tym etapie formułujemy (hipo)tezy badawcze, 
które będziemy starali się uzasadnić/obalić w 
pracy (np. czy falsyfikacjonizm K.R. Poppera jest 
kryptoindukcjonizmem)

 Praca koncentruje się wokół tez!



  

Logiczna struktura pracy: 
WSTĘP

Zadanie: krótkie i interesujące wprowadzenie do tematyki, powinno 
pokazać najważniejsze problemy (3-5 stron)
 Elementy:

– wprowadzenie do tematyki
– krótka prezentacja dotychczasowego stanu badań (pokazuje 

znajomość zagadnienia) + ew. akapit o brakach
– prezentacja własnego zagadnienia badawczego:

• motywy (przesłanki naukowe)

• sformułowanie problemu badawczego (pytania problemowe)

• cel pracy (opis / analiza / synteza / wyjaśnianie itp.)
• hipoteza/y badawcza/e

• określenie zakresu pracy z krótkim uzasadnieniem
• (metody badawcze)

– krótka charakterystyka logicznej struktury pracy 



  

Logiczna struktura pracy: 
ROZDZIAŁ

 Każdy rozdział musi być powiązany ze strukturą 
pracy 

 Każdy rozdział analizuje jeden wybrany aspekt 
problemu ujętego we wstępie

 Struktura rozdziału:
– nawiązanie do struktury pracy
– prezentacja logicznej budowy rozdziału
– prezentacja podrozdziałów (i paragrafów) i ich 

związku z całością rozdziału
– krótkie podsumowanie (+ nawiązanie do kolejnych)



  

Logiczna struktura pracy: 
ZAKOŃCZENIE

 Celem zakończenia jest zebranie wyników i 
odpowiedź na pytania zawarte we wstępie

 Struktura zakończenia:
– szczegółowe (choć zwięzłe) odniesienie się do 

hipotez
– próba oceny stopnia realizacji celów badawczych 

(nie zawsze da się w pełni osiągnąć wszystkie cele 
→ pokora!)

– prezentacja dalszych perspektyw badań (jakie 
zagadnienia warto podjąć w kolejnych pracach – to 
istotny element każdej pracy naukowej)



  

Strategie wyszukiwania
 na początek: encyklopedie / słowniki dziedzinowe
 wyszukiwanie w wyszukiwarkach prac naukowych (bazy artykułów/cytowań): 

– Google Scholar (wszystkie dziedziny), 
– ISI Web of Science (dominacja nauk ścisłych, ale jest nieco filozofii), 
– CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, 

http://cejsh.icm.edu.pl/  – nauki humanistyczne)

bibliografie dziedzinowe i tematyczne zob. np Bibliografia Bibliografii Polskich: 

 z lat 1971-1985,  oraz od roku 1995. (Zob. także inne bazy biliograficzne BN).
 bibliografia zawartości czasopism 

http://www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia
-zawartosci-czasopism
 

 popularne metody wyszukiwania
– analiza cytowań
– metoda „rosnącej perły” 

http://cejsh.icm.edu.pl/
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=28
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=13
http://www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-zawartosci-czasopism
http://www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-zawartosci-czasopism


  

System ASAP 

(Akademicki System Archiwizacji Prac), 
czyli przygotowanie do obrony pracy

portal: http://asap.upjp2.edu.pl/



  

Schemat organizacyjny

źródło: opracowanie wewnętrzne UPJPII



  

Przypomnienie podstawowych informacji 
o pracach dyplomowych



  

Cel pracy = generalny sprawdzian

 umiejętności techniczne
 korzystanie z zasobów wiedzy
 umiejętność porządkowania myśli i 

znalezionych informacji (U. Eco „metodyka 
myślenia)

 U. Eco: „istotny jest nie temat, ale 
doświadczenie pisania”



  

Budowa pracy

• strona tytułowa (wzór w podręczniku)
• strona opisu pracy
• plan pracy (spis treści)
• wykaz skrótów [opcjonalnie]
• Wstęp
• Rozdziały (min. 3)
• Zakończenie
• Aneksy [opcjonalnie]
• Bibliografia
• spis rysunków, tabel [opcjonalnie]
• oświadczenia (udostępnianie pracy i oświadczenie 

samodzielności)



  

Bibliografia

• Styl opisu ustalamy z promotorem!
• Bibliografia musi być uporządkowana
• Większe bibliografie dzielimy np. 

następującoBIBLIOGRAFIA

Źródła Opracowania

źródła
podstawowe

źródła
pomocnicze

opracowania
podstawowe

opracowania
pomocnicze



  

Cztery oczywiste reguły (Eco)

1)  Temat powinien odpowiadać 
zainteresowaniom studenta

2)  Źródła powinny być osiągalne

3)  Źródła powinny być dostępne

4)  Ujęcie metodologiczne nie powinno 
wykraczać poza horyzonty studenta



  

Konstruowanie tytułu

• Krótki i precyzyjny (balans) – powinien dokładnie 
określać tematykę i zakres pracy

– rzeczowy
– podmiotowy
– przestrzenny
– czasowy

• Temat musi być zgodny z zawartością pracy!
• Temat musi być poprawny językowo
• Temat musi być czytelny (źle: banalny, wydumane 

porównania, itp.)



  

Wybór rodzaju pracy

• monograficzna vs przeglądowa
• historyczna vs teoretyczna
• zagadnienia dawne vs współczesne 

(„autor współczesny jest zawsze 
trudniejszy”, U. Eco)



  

Układ strony 

• marginesy 2-2,5 cm
• margines na oprawę 1 cm (lub ew. margines lewy 

4,5 cm, prawy 2 cm)
• druk jednostronny
• justowanie
• interlinia (1,5)
• numerowanie stron (strona tytułowa bez numeru, ale 

wliczana)
• przypisy dolne (w numeracji ciągłej lub numerowane 

w obrębie rozdziałów [przy dużej liczbie])



  

Podstawowe wymogi 
typograficzne

• akapity (wcięcia zamiast odstępów między akapitami)
• czcionka 

– tytuły – bezszeryfowa, 
– tekst – szeryfowa (np. Times New Roman, 

Garamond), 12 pt
• wyróżnienia:

– pogrubienie (bold)
– kursywa

• osobno numerujemy tabele, rysunki, zdjęcia – każdy 
rodzaj posiada własną numerację!



  

Oprawa, załączniki i podania 
(uwaga może ulec zmianie!)

• oprawa egzemplarza archiwalnego (wielkość okładki nie może przekraczać 
formatu A4, praca spięta w sposób trwały)

• płyta CD z zapisaną pracą dyplomową (format pliku DOC) w kopercie. Płytę należy 
umieścić wewnątrz pracy, na okładce, w doklejonej do niej kopercie formatu K-10 
(127*127 mm). Płyta CD musi być opisana. W opisie należy zawrzeć: 

– imię i nazwisko,
– nr albumu,
– data egzaminu,

– tytuł pracy,

– nazwisko promotora,

– wydział,
– uczelnia;

• Uwaga: Po wprowadzeniu systemu ASAP wersje cyfrowe prac będą archiwizowane 
online i poddawane ocenie antyplagiatowej.

• Wraz z pracą należy złożyć podanie i życiorys zawodowy (wzór na stronie WWW)



  

Strona 
tytułowa



  

Strona 
opisu pracy



  

Oświadczenia
(1)

Uwaga: 
pamiętamy o podpisie!



  

Oświadczenia
(2)

Uwaga: 
pamiętamy o podpisach!



  

Bibliografia

• U. Eco, Jak napisać pracę 
dyplomową. Poradnik dla 
humanistów, tłum. 
G. Jurkowlaniec, Wydawnictwo 
UW, Warszawa 2007.

• P. Polak, H. Michalczyk, 
M. Stawarz, Wprowadzenie do 
pracy naukowej w filozofii, WN 
UPJPII, Kraków 2012.



  

Dziękuję za uwagę
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