
 Załącznik do procedury 2.4 WSZJ 
 

 

KONCEPCJA PRACY LICENCJACKIEJ I EGZAMINU  

DYPLOMOWEGO NA STUDIACH I STOPNIA 

 

1. Praca licencjacka powinna być powiązany z określonym kierunkiem studiów  

i dotyczyć zjawisk występujących na poziomie przedsiębiorstwa, branży, gospodarki 

danego kraju lub gospodarki globalnej. 

2. Praca dyplomowa może mieć charakter przeglądowy, badawczy lub projektowy.  

W pracach przeglądowych problem badawczy analizowany jest na podstawie studiów 

literaturowych i dostępnych danych statystycznych. W pracach o charakterze 

badawczym prezentowane są wyniki badań przeprowadzonych przez autora/kę.  

Prace projektowe polegają na przedstawieniu rozwiązań konkretnych problemów 

występujących w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych. 

3. Praca powinna zawierać: 

 stronę tytułową,  

 spis treści, 

 streszczenie pracy, 

 wstęp,   

 analizę literatury (niezbędne definicje, zastosowane koncepcje  i  modele teoretyczne), 

 przedstawienie problemu badawczego i kontekstu, w jakim  jest osadzony,   

 zastosowanie metod badawczych, 

 prezentację proponowanych rozwiązań problemu badawczego,  

 podsumowanie i wnioski - interpretacja uzyskanych wyników badań,  

 bibliografię, 

 spis tabel, 

 spis rysunków, 

 spis załączników, 

 załączniki. 

 

STRESZCZENIE (o objętości 800-1200 znaków ze spacjami) powinno stanowić 

syntetyczną charakterystykę pracy i zawierać odpowiedzi na następujące pytania:   

 jaki problem badawczy został w pracy postawiony i  rozwiązany?  

 na jakich założeniach teoretycznych oparto koncepcję problemu? 

 jakie metody zastosowano przy rozwiązywaniu problemu?  

 z jakich źródeł zaczerpnięto informacje, które wykorzystano w pracy?  

 jak przebiegał proces rozwiązywania problemu?  

 jakie wnioski wynikają z przebiegu procesu badawczego?   

 

WSTĘP powinien zawierać ogólne informacje dotyczące pracy: 

 uzasadnienie tematu (np. dlaczego jest ciekawy, ważny i godny zainteresowania), 

 cel pracy, 

 wskazanie problemu, który ma być rozwiązany i zakresu pracy, 



 zastosowane metody badawcze (np. analiza literatury, analiza dokumentów, badania 

ankietowe, wywiady, obserwacje itp.), 

 rodzaj wykorzystywanych źródeł, 

 struktura treści pracy. 

 

ZASADNICZA CZĘŚĆ PRACY (analiza literatury, szczegółowa analiza problemu 

badawczego i przedstawienie jego rozwiązania/rozwiązań) powinna być podzielona  

na rozdziały i podrozdziały. Rozdział stanowić ma zamkniętą całość obejmującą logicznie 

powiązane zagadnienia szczegółowe. Integralną częścią poszczególnych rozdziałów są: 

tabele, rysunki i wykresy. Wszystkie tabele (rysunki, wykresy) muszą być opatrzone 

podpisem i informacją o źródle ich pochodzenia. Każdy z typów ilustracji (tabel, rysunków, 

wykresów) powinien mieć odrębną numerację.  

 

PODSUMOWANIE powinno zawierać:  

 ocenę realizacji celu sformułowanego we wstępie, 

 sformułowanie zaobserwowanych prawidłowości i wniosków, 

 przedstawienie własnych sądów i opinii na temat przedstawianych zjawisk i procesów, 

 wypunktowanie propozycji rozwiązania dostrzeżonych problemów. 

 

BIBLIOGRAFIA powinna obejmować wszystkie pozycji literatury, do których odwołuje się 

autor/ka w swojej pracy. Wykaz ten powinien być sporządzony w układzie alfabetycznym, 

według nazwisk autorów. Osobno winny być zestawione źródła internetowe.  

Adres internetowy musi być pełny, z zachowaniem wszystkich jego elementów.  

Należy również podać datę pobrania informacji ze wskazanej strony internetowej (data 

dostępu). 

 

4. Objętość pracy dyplomowej (bez załączników)  powinna obejmować minimum   

70 tys. znaków (ze spacjami).  

5. Egzamin dyplomowy polega na: 

 prezentacji pracy obejmującej: sformułowanie problemu badawczego, przedstawienie 

metod badawczych, prezentację wniosków z analizy literatury oraz uzyskanych 

rozwiązań postawionego problemu (5-6 slajdów wyświetlanych lub wydrukowanych), 

 omówienie jednego zagadnienia wylosowanego z listy 30 zagadnień 

egzaminacyjnych. 

6. Przygotowanie pracy oraz egzamin dyplomowy powinny wykazać, że jej autor/ka  

potrafi: 

 postawić i rozwiązać prosty problem badawczy,  

 dokonać analizy literatury i wykorzystać  jej wyniki, 

 zinterpretować  wyniki uzyskane w wyniku badań lub prac studialnych, 

 w sposób logiczny i  uporządkowany  opisać problem i  proces jego rozwiązywania, 

 zwięźle i  przejrzyście zaprezentować problem i  jego rozwiązania.   

 

 


