UWAGI DO PISANIA PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

POLECANY PLAN PRACY:
1. Wybór tematu
2. Przegląd literatury, na podstawie której robimy robocze notatki
3. Precyzyjne określenie pytań i hipotez badawczych
4. Przygotowanie roboczego planu pracy
5. Opracowanie i spisanie szczegółowo planu badawczego (zakresu i sposobu zbierania
danych)
6. Zebranie i analiza danych
7. Opis wyników, napisanie/wygładzenie przeglądu literatury 8. Napisanie wstępu i
zakończenia

SUGEROWANA STRUKTURA PRACY:
1. Wstęp - ogólne naświetlenie kontekstu problem badawczego, przedstawienie celu
pracy i hipotez badawczych, (a) argumentacja dlaczego cel jest ważny, skrótowe
przedstawienie wykorzystywanej w pracy metodologii oraz użytych danych oraz
(b)przedstawienie struktury pracy.
(a) Proszę nie używać argumentu, że temat jest ważny, bo jest aktualny lub jest
ciekawy/interesujący i „wszyscy” są nim zainteresowani. To, czy zjawisko jest
„ciekawe”, „interesujące” proszę dać pod ocenę czytającego.
(b) Dobrze jest dla siebie zrobić rozszerzony plan wstępu (jak i całej pracy).
Przykładowo: We wstępie będę argumentować, że [temat pracy] jest ważny bo
[powód 1], [powód 2], [powód 3]. Dotychczas badano to na ogół na [sposób
1] i [sposób 2]. [sposób 3], bo [powód], ale mają też swoje ograniczenia
[powód]. W tej pracy stosuję [sposób 1]. Poprzednio zastosował/zastosowała
go [odwołanie bib.], ale itd. itp. Do testowanie hipotezy 1 użyję [metody 1]
ma ona takie, a takie ograniczenia, ale jej zaletą jest to. Dane/ artykuły do
analizy wezmę z takich baz danych (przy wyszukiwaniu artykułów zastosuje
gogle scholar, bazę artykułów elektronicznych BUW i następujące słowa
kluczowe)
2. Przegląd literatury dotyczący analizowanego problemu (może być nie musi).
3. Podstawy prawne i opis istniejącej sytuacji (np. w jaki sposób finansowane są szkoły
w Polsce, ile w ostatnich latach ich wybudowano itd.).
4. Teoria ekonomii wykorzystana w pracy (np. ekonomia dobrobyty, nadwyżka
ekonomiczna, dobra publiczne). Po co jest opisanie teorii potrzebne? Tak jak do
budowy mostu są potrzebne odpowiednia narzędzia, tak do przeprowadzenia analizy
ekonomicznej potrzebne są odpowiednie ramy teoretyczne. Jeśli nie wiedzą Państwo
jak definiowanym jest dobrobyt, to nie mogą Państwo analizować, czy jedno, czy
drugie działanie go poprawiają.
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5. Metodologia (opis metodologii analizy i użytych narzędzi). Nawet jeśli praca ma mieć
tylko charakter opisowy (prace licencjackie) to do analizy istniejącej literatury trzeba
zastosować jakąś metodologię. Przykładowo: klasyfikują Państwo prace pod kątem
wpływu na efektywność ekonomiczną/kosztową, czy sprawiedliwość. Wkładem
własnym będzie tworzenie ram klasyfikacji i przeprowadzenie na tej podstawie
własnej analizy. Nie powinno to wyglądać jak kompilacja prac innych opracowań.
6. Dane – podać źródło i uzasadnienie dlaczego analizują Państwo dane z wybranego
okresu. Jeśli szukają Państwo opracowań (praca opisowa) podają Państwo
wyszukiwarkę, liczbę znalezionych prac, liczbę wybranych prac do analizy oraz
kryteria (np. analizują Państwo tylko opracowania dotyczące Europy Wschodniej
opublikowane w latach 2010-2016 w czasopismach recenzowanych)
7. Wyniki (wynikające z Państwa analizy, a nie cytowanie wyników innych autorów)
8. Podsumowanie i ewentualna dyskusja wyników (Państwa wynik sugerują jedno,
badania innych drugie. Może to wynikać z innej metodologii, okresu, czy próby. Albo
Państwa wyniki potwierdzają wyniki innych przeprowadzone w innych warunkach.)
9. Bibliografia - Proszę zwrócić uwagę na wcięcia w bibliografii oraz że jej pozycje NIE
są numerowane. Co do zasady proszę nie podawać tytułów dzieł w tekście głównym
ani w przypisach, a jedynie w bibliografii. Bibliografia powinna zawierać te i tylko te
dzieła, do których odwołujemy się w tekście (niekoniecznie przytaczając ich
fragment). Link to nie odwołanie bibliograficzne. To, że tekst został znaleziony i
przeczytany w internecie nie zwalnia z podania autora i tytułu. Podobnie jeśli
korzystamy z danych, np. z GUS, to podajemy tytuł opracowania, tabele/stronę (a
nie sam link). Jeśli przytaczamy wyniki badań, np. ankietowych, to warto napisać
chociaż pół zdania o metodologii, w szczególności o próbie.

UWAGI EDYCYJNE:
1. Liczby do czterech włącznie piszemy słownie, powyżej stosujemy cyfry.
2. Jeśli coś jest policzalne np. ludzie to stosujemy „liczba ludzi”, a nie „ilość ludzi”.
3. „Wyniki niezbicie wskazują” zamieniać na np. „sugerują”, „wskazują”
4. Proszę na unikać słów „należy”, „powinno”, „trzeba” – jeśli nie piszą Państwo
raportów z pozycji eksperta, podręczników, czy uwag do prac pisemnych
studentów.
5. Proszę nie przemawiać w imieniu ogółu: „wszyscy wiedzą”, „wszystkim
przeszkadza”, „ogólnie wiadomo” itd..
6. Jeśli odnoszą się Państwo do badań to koniecznie trzeba robić przypisy;
Przykładowo w tekście umieścimy „…Stanton (2010) stwierdził to, zaś Andreoni i
inni (2003) udowodnili, że …”
7. Proszę nie pisać „poniższa”/”powyższa tabela/wykres” tylko konkretnie odnosić się
do numerów tychże tabel i wykresów (przy różnej edycji dokumentu „poniższej
tabeli” może nie być na danej stronie).
8. Skróty wyprowadzamy, czyli np. „ Ministerstwo Kroków Dziwnych (MKD)” i potem
już mogą Państwo stosować skrót MKD.
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9.

Wykres to wykres, a rysunek to rysunek; tytuł wykresu nie może się zaczynać od
słowa „wykres”. Proszę nie robić wykresów dla dwóch lub trzech rodzajów
obserwacji.

10. W tekście głównym powinno być przynajmniej jedno odwołanie do danej tabeli lub
wykresu, np. „Tabela 2 [uwaga: NIE „powyższa/poniższa tabela] przedstawia
rozkład…” . Jeśli tego typu odwołanie nigdzie nie pasuje, to zapewne oznacza, że
obiekt ten jest zbędny.
11. Tabela ma wyglądać następująco:

Tabela 1. Tytuł [Np. Liczba niezaliczonych przedmiotów sesji zimowej w zależności
od roku studiowania].
Liczba
przedmiotów

Rok studiów
1

2

1
2
3

3

3

4

