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AKCEPTUJĘ 
 
…………………………………….. 

 

 

Kierunek studiów:  

Poziom kształcenia:  

Imię i nazwisko:  

KONSPEKT PRACY DYPLOMOWEJ 
PRACA MAGISTERSKA 

Temat pracy:  

Cel pracy:  

Struktura pracy: 

Wstęp 
[krótka charakterystyka przedmiotu badań, cel pracy, co skłoniło autora pracy do podjęcia badań, opis struktury 
pracy, jakie materiały wykorzystano do napisania pracy, a w tym: uzyskane w toku badań własnych, akty prawne, 
pozycje literatury, strony internetowe, inne materiały źródłowe] 

ROZDZIAŁ 1. 

1.1.  

1.2.  

1.3.  

1.4.  

1.5.  

ROZDZIAŁ 2. 

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

2.6.  

ROZDZIAŁ 3. 
METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 

3.1.  

3.2.  

3.3.  

3.4.  

3.5.  

3.6.  

ROZDZIAŁ 4. 

4.1.  

4.2.  

4.3.  

4.4.  

4.5.  

4.6.  

ROZDZIAŁ 5. 

5.1.  

5.2.  



 

S t r o n a  | 2 

MAGISTERNA5.PL 
 

[WZÓR KONSPEKT ZAWANSOWANY 

5.3.  

5.4.  

5.5.  

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
[syntetyczna prezentacja wyników badań w zakresie problemów szczegółowych, syntetyczna odpowiedź na 
pytania zawarte w szczegółowych problemach badawczych, wnioski – postulaty dotyczące badanego zjawiska] 

ZAKOŃCZENIE 
[odpowiedź na problem główny, wyniki weryfikacji hipotez, analiza stopnia osiągnięcia celów badawczych, 
ewentualne wskazówki dotyczące dalszych badań problemu] 

BIBLIOGRAFIA 
[z podziałem na: źródła prawa, literatura, inne materiały źródłowe, strony internetowe] 

SPIS RYCIN I TABEL 

ANEKSY 

Koncepcja badań 

Przedmiot badań:  

Cele badań: a) cele eksploracyjne: 
b) cele weryfikacyjne: 
c) cele praktyczne: 

•  

Problemy i hipotezy badawcze: 

Problemy główny [PG]: 
 

Hipoteza główna: 
 

Problem szczegółowy [PS1]: 
 

Hipoteza szczegółowa 1: 
 

Problem szczegółowy [PS2]: 
 

Hipoteza szczegółowa 2: 
 

Zmienne i wskaźniki: 

Zmienna Wskaźnik Odniesienie do 
problemów 

Zmienna zależna: 
 

•  PG 

Zmienna niezależna 1: 
 

•  PS1 

1.1.  •  PS1 

1.2.  •  PS1 

1.3.  •  PS1 

1.4.  •  PS1 

1.5.  •  PS1 

1.6.   PS1 

Zmienna niezależna 2: 
 

•  PS2 

2.1.  •  PS2 

2.2.  •  PS2 

2.3.  •  PS2 

2.4.  •  PS2 

2.5.  •  PS2 

Zmienne pośredniczące: 
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płeć badanych, miejsce zatrudnienia/nauki 

Metody, techniki i narzędzia badawcze: 

Metody Techniki Narzędzia badawcze Odniesienie do 
problemów 

Studiowanie literatury • analiza jakościowa • zestawiania istotnych 
informacji 

• streszczenia literatury 

PSG i rozdziały 
teoretyczne 

Analiza dokumentów 
(raportów, statystyk) 

• analiza ilościowa • tabele 

• zestawienia 

• wykresy 

• mapy 

PS1, PS2, 

• analiza jakościowa • klucz weryfikacji jakości 
materiałów 

• zestawienia informacji o 
charakterze jakościowym 

• synteza wyników badań 

PS1, PS2, PG 

Sondaż diagnostyczny • badania ankietowe • kwestionariusz ankiety PS1, PS2 

• wywiad (dla ekspertów) • kwestionariusz wywiadu PS2 

Organizacja i przebieg badań: 

Lp. Etap badań/zadania Termin realizacji 

I. ETAP PRAC KONCEPCYJNYCH 

1. Wybór i zatwierdzenie tematu  

2. Studiowanie literatury i dostępnych materiałów źródłowych 

3. Opracowanie koncepcji badań  

4. Opracowanie narzędzi badawczych  

5. Badania pilotażowe – korekta narzędzi do badań ankietowych  

6. Opracowanie części teoretycznej pracy  

7. Opracowanie rozdziału metodologicznego  

II. ETAP BADAŃ WŁAŚCIWYCH 

1. Przeprowadzenie badań  

2. Analiza ilościowa wyników badań  

3. Analiza jakościowa wyników badań 

II. ETAP KOŃCOWY BADAŃ 

1. Przygotowanie sprawozdania z badań (rozdziały prezentujące wyniki badań 
własnych) 

 

2. Skompletowanie materiałów i napisanie wstępnej wersji pracy  

3. Korekta i ocena pracy przez promotora  

4. Przygotowanie i obrona pracy w ramach egzaminu dyplomowego  

 

Wykonał(a): 

 

……………………………. 

 

 


