
6 najważniejszych zasad pisania wstępu do 

prac dyplomowych

Wstęp pisz zawsze na końcu pisania pracy

Wiesz wszystko na temat treści swojej pracy

Wiesz o czym jest Twoja praca, co zawierają poszczególne jej 

rozdziały, jaki był jej cel, jakie metody badawcze 

wykorzystałeś, z jakiej literatury skorzystałeś itp.

Nie wiesz tego na początku pisania. Więc jak wtedy 

możesz napisać dobry wstęp?

Dlaczego wstępu nie należy pisać na początku?

Zmarnujesz czas na późniejsze przeredagowywanie 

wstępu

Nie jesteś w stanie przewidzieć tego, co ostatecznie znajdzie 

się w końcowej wersji Twojej pracy

Z niektórych pomysłów zrezygnujesz podczas pisania, bo 

okazują się zbyteczne.

Czasami dodasz nowe elementy, o których nawet nie 

pomyślałeś przed rozpoczęciem pisania.

Zdarzają się modyfikacje tematu lub struktury całej pracy

Co jeżeli promotor każe Ci napisać wstęp na samym początku?

Napisz go korzystając tego kursu

Zaznacz dla promotora że jest to robocza wersja, która zmieni 

się w trakcie pisania

Nie marnuj na to za wiele czasu, max. 2H

Nie kopiuj z Internetu i innych prac

Wstęp musi być napisany samodzielnie, dopasowany w 

całości do Twoje pracy, a nie żadnej innej

Promotor się zorientuje

Zauważy brak spójności wstępu z całą pracą

Zauważy że nie napisałeś go sam

W najlepszym przypadku obniży ocenę

Plagiat gwarantowany JSA szybko zweryfikuje niesamodzielną pracę

Zachowaj odpowiedni rozmiar

1,5-3 strony
Krótszego wstępu promotor nawet nie przeczyta. Każde 

od razu poprawiać

Praca licencjacka, czy magisterska?

Licencjat wystarczy 1,5 strony

Magisterka 2,5- 3 strony

Sprawdź wytyczne

Na niektórych uczelniach 5-7 strona

To raczej rzadkie przypadki

Możesz zapytać promotora o długość wstępu

Nie pisz w pierwszej osobie

Bezosobowo lub w trzeciej osobie liczby pojedynczej

Opisuj własne poczynania z pracą z boku

Pisanie w pierwszej osobie oznacza subiektywne podejście do 

tematu

Nie pisz: zbadałem, zaobserwowałem, napisałem, 

przeprowadziłem badanie, itp.

Pisz: zbadano, zaobserwowano, zanalizowano, poruszono, 

przeprowadzono badania, udowodniono itp.

Ewentualnie: autor pracy zbadał, zauważył, zaobserwował 

zanalizował itp.

Obiektywizm Praca dyplomowa powinna być obiektywna

Brak osobistych refleksji

Przedstaw tylko te elementy, które są konieczne we 

wstępie

Własne refleksje wykorzystaj w tworzeniu zakończenia

Źle: „Temat taki wybrałem, ponieważ uważam, że przedszkola 

są dobre dla dzieci. Moja żona tam pracuje i twierdzi, że 

rodzice chwalą jej pracę."

Dobrze: „Autora pracy do podjęcia tematu skłonił fakt, że 

według ostatnich badań, coraz więcej dzieci uczęszcza do 

przedszkoli i przekłada się to na lepsze wyniki w nauce.”

Unikaj chaosu

Każdy wstęp musi być logiczny, chronologiczny, 

uporządkowany.

Wstęp musi zawierać konkretne elementy

Jeżeli ich nie zawrzesz ocena pracy zostanie obniżona

Materiał z serwisu

www.magisterna5.pl

Kurs Piszę Bez plagiatu

www.piszebezplagiatu.pl

Wstęp

http://www.magisterna5.pl/
http://www.piszebezplagiatu.pl/
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=9f78fd90579346b6be9e22e7f7591b3a&m=49ab082ec06f4051ba44289faeb28ea6&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0

