Praca zaliczeniowa zawiera zazwyczaj kilka stron maszynopisu. Dotyczy różnej tematyki, a jej
zadaniem jest pokazanie znajomości i zrozumienia danego zakresu tematycznego. Często jej celem
jest praktyczne zastosowanie wiedzy przekazanej na wykładach w połączeniu z zakresem ćwiczeń z
danego przedmiotu.
Wymagania i formy prac zaliczeniowych są bardzo różne i zależą od uczelni, wydziału, dziedziny,
jak również upodobań osoby zadającej przygotowanie danej pracy. Stąd też nasza prośba o
przedstawienie wszystkich wymagań stawianych pracy zaliczeniowej, w której chcesz abyśmy Ci
pomogli. Dostosujemy się do wszelkich zasad dotyczących nie tylko formy i treści pracy, ale
również specyficznych zasad edycji tekstu oraz kryteriów oceny.

Męczące pisanie
Pisanie na dłuższą metę może być bardzo męczące, zwłaszcza jeśli spędza się przed komputerem
kilka godzin dziennie, a wyniki jakoś nie szczególnie są widoczne. Wówczas najlepiej skorzystać z
zasłużonego odpoczynku, np. wyjść do parku, gdzie można nabrać sił i chęci do dalszej pracy. O
wyjściu z domu i zostawieniu komputera najczęściej marzy się w czasie sesji zaliczeniowej, kiedy
to zaczyna się pisanie prac zaliczeniowych. Wiadomo, że na zakończenie danego bloku
tematycznego czy zajęć z danego przedmiotu student zazwyczaj musi nastawić się na pisanie pracy
zaliczeniowej, referatu, eseju czy innej pracy pisemnej. Czasem jest to również kolokwium. Jeśli
dopada Cię zmęczenie i nie jesteś w stanie już dłużej pisać, zleć część swoich prac zaliczeniowych
osobom, które wiedzą jak spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających wykładowców.

Esej jako praca zaliczeniowa
Esej powinien mieć postać krótkiej pracy naukowej. Zwykle jest mniej formalną postacią niż
pisanie pracy magisterskiej. Jest bardzo ważne, aby jasno przedstawić temat i wybrać punkt
widzenia. Najpierw należy ustalić, na jakie pytania poszukuje się odpowiedzi. Następnie należy
skupić się na sposobach udzielania odpowiedzi i źródłach, w których należy ich szukać. Najlepsze
eseje są napisane w sposób podobny do artykułów w czasopismach naukowych.

Argumentacja w pracach zaliczeniowych
Dobra praca zaliczeniowa w postaci eseju, streszczenia książki lub artykułu powinna odnosić się
również do argumentacji prezentowanych w pracy idei. Można odnosić się wówczas do różnych
pozycji naukowych prezentujących odmienne punkty widzenia. Praca zaliczeniowa dotycząca
własnych pomysłów i poglądów powinna prezentować nowe pomysły, by zachęcić czytelnika do
zapoznania się z jej treścią. Należy starać się połączyć własne spojrzenie na dany zakres
tematyczny z teoretycznymi rozważaniami. Argumentacja pozwala również na odnoszenie się do
własnych doświadczeń.
Pisanie prac zaliczeniowych
Pisanie prac zaliczeniowych wiąże się ze stworzeniem krótkiej, pisemnej formy, z którą student
spotyka się w trakcie studiów. Napisanie tej pracy bywa warunkiem zaliczenia niektórych ćwiczeń

oraz wykładów monograficznych. Przed tą pracą stawia się określone wymagania, takie jak: a)
prezentacja problemu z różnych stanowisk, b) analiza zagadnień, c) odpowiednia argumentacja, d)
zdolność pisarska. Głównym celem pracy zaliczeniowej jest sprawdzenie opanowania przez
studentów zakresu materiału oraz tego, czy student jest w stanie samodzielnie przedstawić go w
krótkiej formie pisemnej. Pisanie prac zaliczeniowych stanowić może przygotowanie do pisania
prac dyplomowych, czy artykułów naukowych. Pisanie prac zaliczeniowych niesie z sobą trudności,
wynikające z braku doświadczenia w pisaniu prac naukowych. Praca zaliczeniowa może stanowić
kontynuację i rozszerzenie prac realizowanych w ramach jednego z przedmiotów stanowiących tok
studiów. Praca zaliczeniowa jest realizowana pod kierunkiem prowadzącego zajęcia. Temat pracy
zaliczeniowej powinien być włączony w zakres prac prowadzącego zajęcia.
Syntetyczne pisanie prac zaliczeniowych
Samo pisanie prac zaliczeniowych wymaga syntetycznego pisania, ze szczególnym unikaniem tzw.
„wodolejstwa”. W pracy zaliczeniowej ocenia się treść, która powinna być zgodna z tematem,
dlatego należy się wykazać trafną wypowiedzią, która wyczerpuje temat i wykazuje dobry poziom
wiedzy studenta. Dlatego student powinien pisać takie prace w sposób wyczerpujący, właściwie
rozumiejąc polecenia zawarte w temacie, uwzględniając wszystkie elementy tematu, wykazując się
dużą wiedzą. Kompozycja pracy zaliczeniowej napisanej przez nasz serwis zawsze gwarantuje
uwzględnienie wszystkich jej części, zachowanie wymaganych proporcji między poszczególnymi
częściami pracy, logiczny układ i spójność, zgodność z daną formą stylistyczną. Pisząc pracę
wykazujemy się bogactwem językowym, stylem języka, który odpowiada formie stylistycznej,
zastosowaniem urozmaiconego słownictwa i struktur gramatycznych.
Zlecenie napisania pracy zaliczeniowej
Zlecając naszej firmie sporządzenie pracy zaliczeniowej student otrzyma zawsze 100% satysfakcji i
na pewno skorzysta z naszych usług w przyszłości. Wynika to z faktu, że zawsze piszemy je szybko
i terminowo oraz rzetelnie. Dotyczy to zarówno prac teoretycznych, jak i badawczych. Wiemy, że
każda dyscyplina, subdyscyplina, dziedzina, czy kierunek ma swoją specyfikę. Inaczej
podchodzimy do prac z biologii, prawa, a jeszcze inaczej piszemy pracę z fizyki czy
bioinformatyki. Nie korzystamy z samych tekstów polskojęzycznych, ale staramy się dokonać
pogłębionej analizy źródeł obcojęzycznych. Umiejętność ta, którą oferujemy, dotyczy szczególnie
pisania esejów, w których zawsze zachowujemy reżim języka. Bez pomocy naszych
doświadczonych redaktorów ciężko jest studentowi w sposób klarowny i przejrzysty zaprezentować
swoje myśli. Korzystając z naszego doświadczenia student szkoli się w pisaniu prac
zaliczeniowych, gdyż nie jest to po prostu rzemiosło dla osób zaczynających swoją karierę
naukową.

