
Prace magisterskie przygotowywane są na koniec studiów II stopnia (dawniej uzupełniające 
studia magisterskie) lub po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich. Po obronie pracy 
magisterskiej dyplomantowi zostaje nadany tytuł naukowy magistra w danej dziedzinie. 

Przygotowanie odpowiedniej pracy magisterskiej wymaga dużego zaangażowania ze strony 
studenta i jest zadaniem bardzo stresującym dla osoby piszącej taką pracę po raz pierwszy. My 
mamy za sobą tysiące napisanych wzorów różnych prac magisterskich i dla nas nie ma trudnych 
tematów. Zapraszamy do współpracy. 

Skąd wziąć wenę 
Weny można szukać w najbardziej nietypowych miejscach, nie muszą być stricte naukowe. 
Czasem najlepiej wychodzi pisanie pracy magisterskiej, kiedy robi się coś, co się lubi, jak choćby 
słuchanie radia, wypoczywanie w ulubionym fotelu. Pisanie pracy magisterskiej po raz pierwszy 
wydaje się trudne i nie do przejścia, ale za każdym następnym razem staje się coraz prostsze. 
Należy przede wszystkim nie myśleć o presji pisania pracy, tylko spokojnie i stopniowo dopisywać 
kolejne fragmenty. 

Co jeśli wena nie przyjdzie 
Jeśli mimo usilnych starań nie jesteśmy w stanie samodzielnie napisać pracy, wystarczy zwrócić 
się o pomoc do firmy z odpowiednim doświadczeniem w tym względzie. Redaktor-Online.pl na 
pewno nie odmówi pomocy w przygotowaniu właściwego wzoru pracy magisterskiej, dzięki czemu 
już w łatwy sposób samodzielnie będziemy mogli przygotować swoją własną pracę. 

Jak pisać pracę 
Samo pisanie pracy magisterskiej nie jest bardzo trudnym zadaniem. Najbardziej absorbującym 
wydaje się określenie tematu, zebranie odpowiedniej literatury, przygotowanie planu, jak również 
określenie założeń metodologicznych. Temat powinien być ciekawy nie tylko dla promotora, ale 
również dla studenta, który będzie bronił swojej pracy. Właściwa literatura powinna być łatwo 
dostępna do wypożyczenia lub zakupu. Jeśli zna się jakiś obcy język warto również skorzystać z 
pozycji obcojęzycznych. Literatura powinna być zróżnicowana pod względem tematycznym – 
zwracać uwagę na podejście do tematu z perspektywy różnych dziedzin. Jeśli chodzi o plan pracy 
to powinien być wyczerpujący i klarowny. Z kolei założenia metodologiczne ułatwią późniejsze 
postępowanie w toku prowadzonych badań (należy określić problemy badawcze, postawić 
hipotezy, opracować narzędzie badawcze). 

Pisanie prac magisterskich 
Pisanie prac magisterskich zwieńcza studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie, a jej 
obronienie upoważnia do posługiwania się tytułem magistra. Prac magisterskich nie pisze się na 
takich magisterskich kierunkach studiów, jak: lekarski, lekarsko-dentystyczny i weterynaria. Celem 
napisania pracy magisterskiej, sporządzonej na dwuletnich studiach drugiego stopnia, lub 
pięcioletnich studiach jednolitych, jest nauczenie umiejętności stosowania metod badawczych i 
naukowego ujmowania przedmiotu badań. Napisanie pracy magisterskiej to istotny krok w drodze 
naukowej, ma ona również charakter ćwiczebny, kontrolny i twórczy. Pisząc ją student poznaje od 
strony teoretycznej i praktycznej mechanizm pracy naukowej i obowiązujące w tej dziedzinie 
reguły, jednocześnie uzyskuje podstawową znajomość pracy naukowej w ogóle. 

Cel pisania pracy magisterskiej 
Samodzielne przygotowanie pracy magisterskiej umożliwia osiągnięcie głównych celów 
dydaktycznych, którymi są: a) zdobycie umiejętności postawienia problemu badawczego i hipotez 
pod kierunkiem promotora, b) zdobycie wiedzy w zakresie specjalności i tematu badania, c) 
nabycie przez studentów technicznej umiejętności zbierania materiałów, dokonywania spostrzeżeń
i obserwacji, d) nabycie umiejętności operowania literaturą, czyli dorobkiem innych autorów, oraz 
źródłami, która jest ważną cechą pracy naukowej, będącej połączeniem obcego dorobku 
myślowego z rezultatami własnych badań, e) nabycie umiejętności krytycznego omówienia stanu 
badań i konfrontowania go z materiałami źródłowymi, f) poprawne konstruowanie pracy, czyli 
umiejętność logicznego doboru i układu zagadnień, g) przelewanie na piśmie swoich przemyśleń, 
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wywodów i osiągnięć, z uwzględnieniem elementarnych zasad piśmiennictwa naukowego, h) 
wdrożenie studentów do posługiwania się zdobytą wiedzą w praktyce i do samodzielnego 
rozszerzania jej w przyszłości przez lekturę publikacji swojej specjalności. Jednocześnie 
przygotowanie pracy jest sprawdzianem stopnia opanowania właściwych umiejętności prawie już 
absolwenta. Pisząc pracę magisterską oczekuje się od studenta opanowania umiejętności 
opracowania badań i dokonania na ich podstawie analizy. Punktem wyjścia opanowania, np. 
warsztatu pracy humanisty, jest poznanie bazy źródłowej i nabycie sprawności w dokonywaniu 
krytyki materiału badawczego, a także poglądów zawartych w literaturze przedmiotu. 

Zakres pracy magisterskiej 
Praca magisterska obejmuje stosunkowo wąski zakres zjawisk poznawanych, zwykle za pomocą 
elementarnego zestawu metod i technik badawczych, zastosowanych przeważnie do niewielkiej 
próby. Ich celem jest służyć wprawianiu się w określonej metodzie badawczej i w pisarstwie 
naukowym. Praca magisterska może stanowić krok w stronę studiów trzeciego stopnia, którymi, 
zgodnie z klasyfikacją bolońską, są studia doktoranckie. Dlatego podjęcie interesującego problemu
badawczego w czasie magisterium może zwrócić uwagę promotora, a ten może zaproponować 
studentowi rozpoczęcie napisania dysertacji doktorskiej. 


