Prace licencjackie przygotowywane są na koniec studiów licencjackich, mogą być teoretyczne lub
badawcze. Obrona pracy licencjackiej daje dyplomantowi tytuł naukowy licencjata w danej
dziedzinie.
Pisanie pracy licencjackiej często odbywa się w stresujących dla studenta warunkach, bowiem
pokrywa się z uczęszczaniem na wykłady i ćwiczenia na uczelni, koniecznością pisania prac
zaliczeniowych z innych przedmiotów, pisaniem kolokwiów, testów oraz zdawaniem egzaminów.
Jak na to wszystko można znaleźć czas? Jest to nie lada wyzwanie, zwłaszcza jeśli chce się napisać
naprawdę dobrą pracę. My dla Ciebie napiszemy wzór pracy licencjackiej na bardzo wysokim
poziomie, dzięki czemu możesz zająć się innymi sprawami na uczelni i przygotować się do obrony.
Ciekawa praca
Plemiona zamieszkujące Amerykę Północną zwane potocznie Indianami, kojarzą się przeciętnemu
Europejczykowi przede wszystkim z bohaterami wykreowanymi przez literaturę i film – oto temat
podchodzący pod pisanie prac licencjackich czy magisterskich. Winnetou i Siedzący Byk to niemal
gwiazdy popkultury. Powszechna jest również wiedza, że Indianie przybyli do Ameryki z Azji przez
zamarzniętą Cieśninę Beringa. Badając bliżej kultury i religie tych dzisiaj niemal doszczętnie
wytępionych społeczności możemy zorientować się, że obraz jaki utrwalił się nam dzięki literaturze
i filmom jest z gruntu fałszywy, niepełny i stronniczy. Zlecenie pisania pracy licencjackiej na ten
temat realizuje obecnie serwis Redaktor-Online.pl. Fascynujące…

Czym różni się praca licencjacka od magisterskiej
Jest kilka zasadniczych różnic. Można jednak powiedzieć, że praca magisterska to niejako
rozszerzenie pracy licencjackiej. Praca licencjacka może być krótsza, teoretyczna, prezentująca
węższą perspektywę danego tematu. Praca magisterska – jako że najczęściej jest pisana przez osoby
posiadające tytuł licencjata – powinna być bardziej szczegółowa, odnosić się do ambitniejszych
problemów. Ponadto obydwie prace zawierają te same elementy: wstęp, rozdział teoretyczny,
metodologiczny, analizę wyników badań i podsumowanie.
Pisanie prac licencjackich
Pisanie prac licencjackich to ostatni etap studiów pierwszego stopnia, bądź zakończenie pierwszej
połowy dwustopniowych studiów magisterskich, a jej obronienie upoważnia do posługiwania się
tytułem licencjata. Celem pisania pracy licencjackiej jest nauczenie umiejętności stosowania metod
badawczych i naukowego ujmowania wykładu, co wynika z profilu przyszłej pracy zawodowej
licencjata.
Funkcja pisania pracy licencjackiej
Pisząc pracę licencjacką sprawdza się u studentów: a) opanowanie nabytych wiadomości w trakcie
studiów, b) twórczość, pomysłowość, samodzielność myślenia studenta przy opracowywaniu
wyznaczonego tematu, c) umiejętność wykładu logicznego myśli. Pracę licencjacką pisze się na
tematy niewymagające studiowania bogatej literatury, jednak przygotowując i przedstawiając pracę
licencjacką trzeba mieć na uwadze wymóg naukowości. Pisanie pracy licencjackiej ma
przysposobić studenta do aktywności o naukowym charakterze. Nabycie właściwych nawyków jawi
się, jako istotne, gdyż początkuje udział w trudnym procesie naukowo-badawczym i twórczym.

Doświadczenia zdobyte w toku studiów mogą zachęcić do pisania. Pisanie prac licencjackich,
magisterskich lub prac końcowych na studiach podyplomowych różni się na pewno zakresem
tematycznym, ale z metodycznego punktu widzenia różnice są niewielkie. Wspólnym
mianownikiem każdej z nich jest rodzaj stosowanych metod. Na poziomie pisania licencjatu
wymaga się szczególnie wykazania się wiedzą i umiejętnościami metodycznymi. Napisana treść
uzyskanych wyników schodzi raczej na plan dalszy. Próba określenia precyzyjnych i jedynych
zasad pisania pracy licencjackiej wydaje się dyskusyjna.

Zasady pisania pracy licencjackiej
Trzeba jednak wskazać na wykorzystanie pewnych zasad, których zastosowanie pomoże w
napisaniu pracy. Zakres stosowania się do nich zależy od charakteru pracy i stawianych jej
wymagań, jest też bardziej propozycją niż obligatoryjnym kanonem. Pisząc pracę licencjacką
wieńczymy krótszy okres nauki, co w praktyce oznacza odpowiednio mniej czasu na jej napisanie,
zwykle rok. Dlatego wiedza przelana na papier jest mniej kompletna i pogłębiona niż w przypadku
magisterium, a podejmowane tematy łatwiejsze i zrealizowane przy wykorzystaniu skromniejszej
bazy źródłowej. Pisaniu licencjatu towarzyszą mniej ambitne cele, bez dopatrywania się w nich
oryginalności i nowości. Jednak pisząc tę pracę podkreśla się aspekty merytoryczne i musi ona
pełnić w najwyższym stopniu wymogi poprawności formalnej oraz być legitymizacją
odpowiedniego poziomu wiedzy autora. Pisząc pracę licencjacką w pierwszych zdaniach
zakończenia do pracy musi znaleźć się wyraźne stwierdzenie i ocena stopnia osiągnięcia
zakładanego celu badań. W zakończeniu wnioski i ewentualne propozycje uzyskanych rozwiązań
powinny być tak sformułowane, aby uzasadniały potwierdzenie lub odrzucenie hipotezy pracy.
Często zdarza się, że badania podjęte w czasie pisania pracy licencjackiej są ujmowane szerzej w
pracach magisterskich.

