Ambitny doktorat
Jedynym z najbardziej ambitnych zajęć jest pisanie prac doktorskich czy też MBA. Tutaj należy
skupić się na wielu szczegółach, zgromadzić wiele pozycji literaturowych, opracować metodologię
swoich badań. Odpowiednie przygotowanie uczyni pisanie pracy doktorskiej już nie tak trudnym
zadaniem. Należy przede wszystkim postawić problem, który będzie rozwiązywany w ramach
rozprawy doktorskiej, przy czym ma to być oryginalne rozwiązanie problemu naukowego bądź
artystycznego. Jeśli masz wysokie wymagania odnośnie własnej rozprawy doktorskiej i nie jesteś
pewien czy sam potrafisz im sprostać, zgłoś się do serwisu Redaktor-Online.pl, który spełni
wszelkie oczekiwania.
Wybór opiekuna
Każdy, kto rozważa rozpoczęcie studiów doktoranckich powinien starannie rozważyć kogo poprosi
o nadzorowanie przebiegu pisania pracy doktorskiej. To jest bardzo ważne żeby mieć odpowiednią
osobę, z którą będzie się prowadziło wielogodzinne dyskusje na temat każdej części
przygotowywanej dysertacji. Należy tutaj wziąć pod uwagę doświadczenie, opinie innych
doktorantów, dyspozycyjność. Wszystkie te czynniki będą wpływać na jakość kontaktów z
profesorem prowadzącym, nasze zaangażowanie i stres przy pisaniu pracy doktorskiej.
Zbieranie danych
Jeśli Twoja praca wymaga gromadzenia danych (zgromadzonych przez innych badaczy lub na
podstawie swoich badań) należy przeznaczyć na tę czynność odpowiedni zasób czasu, bowiem jest
to dosyć pracochłonne. Należy wcześniej upewnić się, że dysponujemy wystarczającą ilością czasu.
Zbierając dane do swojej pracy doktorskiej można posłużyć się różnymi technikami, spośród
których najbardziej popularne są ankieta i wywiad. Zbieranie danych i analiza wyników wymaga
sporych umiejętności, które nabywa się w toku prac nad dysertacją. W razie potrzeby serwis
zajmujący się pisaniem wzorcowych prac doktorskich może przygotować dla Ciebie wszelkie
potrzebne do pisania pracy materiały, skonstruować narzędzie badawcze, a nawet przeprowadzić
badanie czy zanalizować otrzymane wyniki
Pisanie prac doktorskich – od czego zacząć
Pisanie prac doktoranckich to przedsięwzięcie dużo bardziej złożone niż innych prac naukowych.
Wynika to z faktu, że prace tego typu posiadają wymóg wniesienia do doktryny danej nauki czegoś
nowego. Jednocześnie praca nad taką dysertacją wymaga wielu etapów jej zatwierdzenia.
Rozpoczęcie pisania tej pracy wymagająca złożenia wniosku w sprawie prezentacji tez doktoratu na
posiedzeniu Rady Instytutu skierowana do Dyrektora Instytutu, należy składać w Sekretariacie
Instytutu, w której piszemy pracę. Na tym etapie do wniosku należy dołączyć plan doktoratu i
autoreferat. W autoreferacie należy uwzględnić następujące zagadnienia: a) uzasadnienie wyboru
tematu, b) przedstawienie tematu, c) wskazanie na źródła i opracowania dotyczące tematu z
jednoczesnym wykazaniem nowości przedstawianej koncepcji, d) prezentacja struktury pracy, e)
prezentacja metod, które planuje się wykorzystać w pracy, f) tezy pracy i ich krótkie uzasadnienie.
Akceptacja koncepcji pracy doktorskiej
W głosowaniu Rada Instytutu wypowiada się, co do tematu pracy doktorskiej, co do osoby

promotora oraz co do przedstawionej koncepcji. Prezentacja zostaje przyjęta, gdy „za” wypowie się
więcej niż połowa pracowników naukowych biorących udział w posiedzeniu. Dopiero po takiej
prezentacji można przystąpić do pisania pracy. Sporządzenie konspektu pracy ma na celu zadbanie
o kompletny, spoisty logicznie, jasny i kompleksowy układ konstrukcji pracy doktorskiej.
Konspekt pracy doktorskiej
Ułożenie konspektu pracy może być zarówno efektem podjętych już badań, jak też rezultatem
jedynie uprzedniego rozeznania determinującego dopiero zasięg, kierunki i treść zamierzonej pracy.
Wybrawszy temat pracy, jej autor przy budowie konspektu musi postawić wszystkie możliwe
pytania, wybrać te, na które da się odpowiedzieć, i mieć świadomość innych jeszcze, możliwych
pytań, które musi wyjaśnić w toku pisania pracy. Prezentacja podjęcia się dysertacji to forma
retoryczna wygłoszenia własnych spostrzeżeń, w celu przekonania jej odbiorców do racji
przedstawianych przez osobę przemawiającą. Przemowa to interesująca, choć trudna forma
wypowiedzi, z racji wygłoszenia publicznego, co może deprymować przemawiającego. Zakres
przemowy na temat prezentacji pracy dyplomowej obejmuje autoreferat przemawiającego,
przedstawienie tematu badań, wskazanie na źródła i opracowania dotyczące tematu z jednoczesnym
wykazaniem istotności przedstawianej koncepcji i wniosków badawczych. Po tym etapie doktorant
może przystąpić do pisania pracy doktorskiej.
Treść pracy doktorskiej
Treść pracy doktorskiej powinna być dokładnie wyselekcjonowana i pozbawiona wiadomości
nieistotnych, co dotyczy szczególnie wstępu i zakończenia dyskusji. Dotyczy to również cytowania
publikacji, a bibliografia dysertacji musi być kompletna i szeroko, ale nie może zawierać pozycji
niewiążących się z jej tematyką. Broniąc się przed selekcją rzeczy mało istotnych, czy wcale nie
istotnych, nie należy powoływać się na wytyczne dotyczące objętości oraz liczby cytowań w
dysertacji. Wynika to z faktu, że zasady stylu naukowego nie podporządkowują się wytycznym z
zakresu wymagań technicznych. Dlatego recenzenci takich prac znacznie korzystniej oceniają
krótkie, napisane na temat prace, niż prace nadmiernie rozbudowane i nietrzymające się tematu.

