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Jak pisac prace dyplomowa?
Prezentowany tekst ma na celu praktyczna pomoc przy pisaniu pracy dyplomowej.
Przedstawia on skrótowo najgrozniejsze pulapki, jakie autor zidentyfikowal podczas
recenzowania prac. Nalezy na poczatku dobrze przemyslec, o czym chce sie pisac i w jaki
sposób zostanie to skonstruowane, by pózniej spokojnie przystapic do pracy przy
komputerze. Dzieki tej zasadzie mozna zaoszczedzic wiele czasu i nerwów, a przede
wszystkim osiagnac satysfakcjonujace efekty. Nie jest to wszakze „jedynie sluszny sposób”
napisania dobrej pracy dyplomowej, lecz tylko wskazówka, powstala na podstawie
doswiadczen autora.

Temat pracy

Kluczowym zagadnieniem jest wybór tematu pracy. To pierwszy wazny krok, który
determinuje prawdopodobienstwo powodzenia. Blad popelniony na tym etapie bedzie sie
mscil w kazdym nastepnym posunieciu.
Wybór tematu jest sprawa bardzo indywidualna. Ten sam temat dla jednej osoby bedzie
bardzo dobry, a dla drugiej moze okazac sie slepa uliczka.
Dobry temat powinien spelniac kilka warunków:

1. Musi byc ciekawy dla osoby piszacej.
2. Powinien byc zgodny z zawodowa specjalnoscia lub dobrze znany autorowi.
3. Autor musi miec dostep do konkretnych danych, które posluza do napisania
czesci praktycznej.

Dlaczego temat powinien byc ciekawy dla autora? Decydujaca przeslanka jest kwestia
motywacji do pisania. Jezeli zagadnienie nie bedzie interesujace to autor podswiadomie
„przesliznie” sie po nim, chcac zakonczyc swa meke. Tylko temat interesujacy zapewni
odpowiednia koncentracje i zaangazowanie autora.
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Zalecenie dotyczace zgodnosci tematu z profesja ma znaczenie praktyczne. Praca
dyplomowa musi miec odpowiedni poziom na studiach bedacych kontynuacja
podstawowego ksztalcenia wyzszego. Kurs MBA jest pomyslany jako ksztalcenie dla osób nie
majacych wyksztalcenia z zarzadzania, wykonujacych funkcje menadzera. Jego celem jest
dostarczenie przegladu najnowszej teorii zarzadzania z naciskiem na zastosowanie praktyczne.
Praca dyplomowa takich studiów powinna miec charakter zaawansowanej analizy
praktycznej. Trudno wiec w takiej sytuacji rozpoczynac poznawanie nowego zagadnienia. Jest
to mozliwe, ale nalezy jasno stwierdzic, ze bedzie wymagalo wiele czasu i pracy.
Nie radze wkraczac na pole rozwazan naukowych, chyba ze autor jest odpowiednio
przygotowany. Praca dyplomowa studenta MBA musi miec solidna czesc praktyczna.

Trzeci warunek jest niemal oczywisty. Praca MBA musi miec dobra czesc aplikacyjna,
której nie mozna napisac bez danych.

Po wyborze tematu dobrze jest przedyskutowac go z osoba, która pózniej bedzie
recenzowac prace. Moze sie okazac, ze wybrany temat bedzie zbyt obszerny i ogólny lub zbyt
szczególowy. Radze przygotowac temat na pismie, nawet dla wlasnej wygody. Duzo latwiej
jest go wtedy analizowac. Wymusza to pewna dyscypline.

Okreslenie zakresu i celu pracy

Nastepnym krokiem powinno byc okreslenie, jakie zagadnienia znajda sie w pracy, a
które zostana pominiete. Nie ma mozliwosci napisania wyczerpujacej pracy na temat
konkretnej firmy. Zawsze pozostana obszary nie opisane. Nalezy jasno wyznaczyc granice i
przestrzegac jej podczas pisania. W firmach wszystko laczy sie i zalezy jedno od drugiego,
poniewaz organizacje sa systemami otwartymi. Pokusa opisania wszystkiego jest powazna
pulapka. Moze sie skonczyc bardzo obszerna praca traktujaca wszystko „po lebkach” lub
wielka encyklopedia o firmie XZY S.A. To nie jest sposób na napisanie dobrej pracy!

Przy okreslaniu tematu trzeba podeprzec sie literatura przedmiotu. Autor musi
sprawdzic, czy wybrany temat dotyczy tych zagadnien, o których myslal. Na przyklad
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polityka personalna firmy X nie moze dotyczyc tylko selekcji personelu. Jest to jeden z
elementów polityki personalnej oprócz systemów motywacyjnych, rozwoju personelu,
planowania zatrudnienia oraz zwalniania. Przeglad literatury to sprawdzenie stanu wiedzy na
konkretny temat. Równoczesnie zabezpiecza przed bardzo powaznym zarzutem niezgodnosci
tematu pracy z zawartoscia, co konczy sie ocena niedostateczna. Nie nalezy marnowac
swojego wysilku i najpierw siegnac do literatury, aby dokladnie okreslic temat.
Przeglad literatury pomoze wyznaczyc zagadnienia, którymi bedzie zajmowal sie autor.
Trzeba byc swiadomym dokonanych wyborów oraz odrzucic czesc zagadnien.
Na tym etapie nie trzeba dokladnie czytac literatury, a jedynie zorientowac sie, jakie
zagadnienia wchodza w zakres zainteresowan np. strategii organizacji czy systemu
motywacyjnego.
Kolejnym etapem jest okreslenie celu pracy. Po co autor chce napisac prace
dyplomowa? Jaki efekt chce uzyskac dla siebie oraz dla swojej firmy?
To pytanie jest kluczowe dla sposobu podejscia do pracy.
Czy praca ma byc praktycznym projektem doradczym, który zdiagnozuje problem
i zaproponuje jego rozwiazanie?
Czy praca bedzie nowym planem strategicznym lub marketingowym?
Prace dyplomowe moga miec bardzo róznorodne tematy i trudno zbudowac
wyczerpujaca klasyfikacje.

Autor musi wiedziec, jaki jest cel powstania pracy!!!
Z celu pracy latwo jest zbudowac odpowiednia strukture. Cel pracy wyznaczy dalsza
sciezke postepowania autora. Pisanie jakiegos tekstu bez wyraznego celu jest podobne do
zarzadzania firmy bez strategii. Dobry tekst nie powstanie w sytuacji gdy autor nie wie, jaki
cel chce osiagnac.
Po okresleniu tematu i celu radze jeszcze raz je pisemnie sformulowac, a nastepnie
dokladnie przeanalizowac. Zastanowic sie, czy to jest to, co autor chce napisac. Nastepnie
radze po raz kolejny skonsultowac sie z przyszlym promotorem. Konsultacje sa dla piszacych
zabezpieczeniem przed popelnieniem bledów.
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Struktura pracy

Po wyborze tematu nalezy przemyslec, jaka strukture bedzie miala praca. Kazdy dobry
tekst ma swoja strukture. Obowiazuja zasady przy pisaniu powiesci, felietonu czy
opowiadania. Tak samo istnieja reguly dotyczace struktury pracy dyplomowej.
W strukturze moze byc pewna dowolnosc wynikajaca z przyjetego tematu i celu pracy.
Dobra struktura jest logiczna, tzn. prowadzi od poczatku do konca czytelnika wedlug pewnej
linii myslenia. Dostarcza niezbedne informacje, analizuje je prowadzac do poparcia swojej
tezy i spelnienia celu pracy. Moze to byc zaproponowanie zmian w systemie motywacyjnym,
procedurze budowania zespolów czy organizacji przeplywu dokumentów. Potrzebna jest
pewna elegancja przy pisaniu pracy. Dobre prace to takie, które sa pisane na temat, zwarte i
logiczne, swiadczace o dobrej znajomosci tematu przez autora. Znajomosc tematu wynika ze
struktury pracy, sposobu doboru argumentów, dojrzalosci wniosków, a nie z przepisywania
literatury i wielkosci pracy.

Najczesciej struktura pracy dyplomowej prezentuje sie nastepujaco:

1. Wstep (najczesciej pisany jako ostatni rozdzial) zawierajacy: okreslenie tematu, ram
pracy, celu pisania pracy etc.
2. Rozdzial teoretyczny: przeglad najnowszej literatury danego zagadnienia
3. Przedstawienie firmy: krótka historia, obszar dzialania, sytuacja w zakresie tematu
np. strategia rozwoju nowych produktów
4. Dokladny opis na konkretnej firmie obecnej sytuacji w okreslonym zakresie
5. Analiza, postawienie tez
6. Próba rozwiazania problemów
7. Wnioski
8. Zakonczenie

Jest to bardzo ogólna struktura i w konkretnym przypadku moze byc zupelnie inna. Jednak
zwracam uwage na logiczna sekwencje rozdzialów. Mozna sobie wyobrazic zabiegi autora,
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który kolejnosc odwróci, w celu uzyskania lepszego efektu na czytelnikach. Kluczowe jest,
aby autor swiadomie ksztaltowal strukture swojej pracy.
Natomiast kolejnosc pisania rozdzialów jest dowolna, choc uwazam, ze lepiej zaczac od
rozdzialu praktycznego. W takiej sytuacji nie bedzie pokusy dopasowania rozdzialu
praktycznego do rozdzialu teoretycznego. Jest to pulapka, która moze spowodowac
uproszczenie opisu lub jego splaszczenie. Dodatkowo moze zaburzyc koncentracje na
praktycznym aspekcie pracy.

Plagiaty
Ostrzegam przed próbami plagiatów przy pisaniu prac. Skrajnie nieetycznym jest
podpisanie swoim imieniem i nazwiskiem czyjejs pracy. Jest to tak samo moralnie naganne,
jak kradziez komus telefonu komórkowego czy samochodu. Przedmiotem kradziezy staje sie
czyjas praca, jej koncepcja lub oryginalny pomysl. Kolejnym aspekt sprawy to wymiar
oszustwa, jakiego dokonuje sie osoba popelniajaca plagiat. Osoba dokonujaca plagiatu,
oszukuje swoich kolegów, oszukuje szkole, oszukuje takze swoich znajomych i swoja firme.
Oszukuje, ze zasluzyla na dyplom, który moze otrzymac, jesli oszustwo sie nie wyda.
Wspomne tez o znaczacej przeszkodzie w postaci recenzentów. Doswiadczony
recenzent bardzo latwo moze sie zorientowac, czy autor dokonal plagiatu. Wyniknie to ze
struktury pracy, postawionych tez, doboru literatury i wniosków. Jezeli nie okaze sie w czasie
recenzji, to na pewno zostanie wykryte w czasie obrony, podczas zadawania pytan. Taka
sytuacja bedzie podwójna kara dla plagiatora, zwiazana nie tylko z ocena niedostateczna, ale
tez z publicznym upokorzeniem.
Przypomne, jakie zgubne konsekwencje takie zachowanie moze miec dla kariery, przytaczajac
glosne sprawy sadowe z ostatnich lat. Plagiat jest bowiem przestepstwem wobec polskiego
prawa. Zachecam do siegniecia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która
ma zostac nowelizowana.
W renomowanych uczelniach udowodniony plagiat jest równoznaczny z usunieciem studenta
czy pracownika naukowego z uczelni. W srodowisku naukowym plagiat jest równoznaczny z
dozywotnia kompromitacja, zarówno dla studenta jak i dla naukowca.
Lepiej oddac slaba wlasna prace niz przepisac ja od kogos innego. Wtedy powstaje tylko
wrazenie o braku solidnosci lub znikomej wiedzy studenta. W przypadku plagiatu zostaje sie
automatycznie przestepca i oszustem.
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Istnieje jeszcze kategoria autoplagiatu, czyli przepisywania swoich wlasnych tekstów i
wydawania ich pod zmienionym tytulem. Jest to równiez naganne zachowanie, ale o innym
charakterze. Oszustwo dotyczy czytelników, którzy oczekuja nowego dziela, a dostaja stare.
Swiadczy o mizernych zdolnosciach autora do tworzenia czegos nowego. Umowna granica
autoplagiatu jest przytoczenie w nowej pracy do 20% innego swojego dziela.
Gdy wykorzystujemy wlasne publikacje podajemy je w przypisach i umieszczamy jako zródla
w spisie literatury
Plagiatem jest wykorzystanie materialów szkoleniowych zewnetrznej firmy w pracy, bez
cytatu i otrzymania zgody na ich wykorzystywanie. Plagiat to takze wykorzystywanie w pracy
opracowan bedacych wlasnoscia przedsiebiorstwa, jak wyniki badan marketingowych, plany
marketingowe i strategiczne, dane finansowe itd. we wspomniany wyzej sposób. Zawsze
nalezy podac autora tekstu, tytul, miejsce publikacji i rok publikacji.

Bibliografia i spisy

W bibliografii umieszcza sie spis literatury, z jakiej korzystal autor przy pisaniu pracy.
Sa to pozycje cytowane w tekscie oraz nie cytowane, dotyczace tematu, które zostaly uznane
przez autora za wazne.
W spisie literatury umieszczamy te pozycje, które autor przeczytal!!!!
Fatalnie swiadczy o autorze sytuacja, gdy nie potrafi on odpowiedziec na pytanie dotyczace
fragmentu dziela umieszczonego w bibliografii pracy. Traci wtedy wiarygodnosc jako autor.
Spisu dokonujemy wedlug alfabetycznej kolejnosci nazwisk autorów (patrz przyklad).
Kazda pozycja jest umieszczona jednokrotnie w spisie. Bledem jest umieszczenie tej samej
pozycji z podaniem róznych stron jako zródla. Zródlem jest jedna ksiazka czy artykul lub
material firmy. Kazde zródlo mozna wykorzystywac wielokrotnie, z podaniem strony w
przypisie. (Patrz fragment przypisach).
Przy podawaniu zródla, kursywa (lub italikiem) zaznaczamy tytul ksiazki, a w przypadku
artykulu nazwe pisma, w którym sie ukazal, a nie tytul artykulu.
W literaturze powinny znalezc sie wszystkie wazne pozycje na dany temat. Jakosc podanej
literatury wplywa na ocene pracy.
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Opracowanie wlasne nie jest zródlem!!!!!!!
Jest to osobisty wklad autora, jego pomysl i praca. Nie stanowi ono zewnetrznego
zródla, wiec nie zamieszczamy go w spisie literatury. Naturalnie, jesli powolujemy sie na
swoje wczesniejsze publikacje to umieszczamy je w literaturze.

Na poczatku lub na koncu pracy umieszczamy spis tresci. Po zasadniczej tresci pracy
umieszcza sie zalaczniki do pracy. Bibliografie zapisujemy na koncu, po aneksach. Pózniej
nastepuje spis tablic i rysunków z podaniem stron.

Przyklady:

Literatura (lub Bibliografia)

Abell, D. F. (1992), Turnaround Eastern Europe: In-Depth Studies. New York: Management
Development Programme, United Nations Development Programme.
Ansoff, I. (1987), Corporate Strategy, London: Penguin Books.
Argyris, C. (1982), “The Executive Mind And Double-Loop Learning.” w: Robbins (red.)
Organization Behaviour Reader, London: Prentice Hall, s. 79-98.
Bass, B. (1981), Stogdill’s Handbook of Leadership. New York: Free Press.
Beer, M., R. A. Eisenstat i B. Spector (1990), “Why Change Programs Don’t Produce
Change”, Harvard Business Review, 68/ 6, s. 158-166.
Bennis, W. (1989), “The 4 Competencies of Leadership”, w Robbins (red.): Organization
Behaviour Reader, London: Prentice Hall, s. 396-404.
Blake, R. R. i J.S. Mouton (1964), The Managerial Grid, Houston: Gulf.
Cialdini, R. (1994), Wywieranie wplywu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdansk: Gdanskie
Wydawnictwo Psychologiczne.
Cooper, R. (1995), When Lean Enterprises Collide. Competing Through Confrontation,
Harvard Business School Press, Boston.
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Cuming, P. (1985), Turf and Other Corporate Power Plays, London: Prentice Hall.
Cushman, D. P., King S. S. (1995), Communication and High-Speed Management, Albany:
State University of New York Press.
……………….

Spis rysunków
Rysunek nr 1 Siatka kierownicza Blake’a i Mouton Zródlo: Praktyka zarzadzania, PWE 1994.
Rysunek nr 2 Teoria sciezki do celu. •ród³o: opracowanie w³asne na podstawie:
Robbins S. P. (1992) Essentials of Organizational Behavior, London: Prentice Hall s.
147.
………..

Spis wykresów
.......................
Wykres nr 2 s. 100 Zatrudnienie z podzialem na zaklady (oddzialy) 1991-92 Zródlo:
Opracowanie wlasne
Wykres nr 3 s. 101 Zatrudnienie z podzialem na spólki 1992-95 Zródlo: Opracowanie wlasne
..................

Przypisy i cytaty

W celu unikniecia zarzutów o plagiat, nalezy podawac zródla przy wykorzystywaniu
ich w swojej pracy. Wyrózniamy kilka sposobów robienia przypisów. Istnieje polska norma
przypisów oraz swiatowy standard tzw. harwardzki styl przepisów. Autorzy moga stosowac
kazdy z tych stylów, jednak konsekwentnie w calej pracy. Jezeli ktos „zapomni” podac zródla,
popelnia plagiat.

Styl harwardzki: Fiedler [Fiedler 1967, s. 129] twierdzi, ze efektywnosc grupy zalezy od
odpowiedniego dopasowania stylu kierowniczego i stopnia w jakim sytuacja daje kontrole i
wplyw na grupe.
lub
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Fiedler [1967, s. 129]twierdzi, ze efektywnosc grupy zalezy od odpowiedniego dopasowania
stylu kierowniczego i stopnia w jakim sytuacja daje kontrole i wplyw a grupe.
W domysle wiadomo, ze chodzi o dzielo Fiedlera.

Styl polski: Model Fiedlera1 zakladal ze efektywnosc grupy zalezy od odpowiedniego
dopasowania stylu kierowniczego i stopnia w jakim sytuacja daje kontrole i wplyw.

Przypis dolny pod strona
_____________________
1

Zob. Fiedler F. E. (1967) A Theory of Leadership Effectiveness, New York: McGraw-Hill,

s. 129.

Istnieje jeszcze styl oksfordzki, bedacy skrzyzowaniem stylów harwardzkiego i
polskiego. Notki bibliograficzne w tekscie umieszcza sie tak, jak w stylu harwardzkim,
natomiast w przypisie dolnym, pelne zródlo z podaniem strony, jesli to wynika z charakteru
powolania sie.

Jezeli autor przytacza czyjas teze, wnioski, teorie, model czy koncepcje musi podac
zródlo, ale oczywiscie bez podawania strony. Pomysl, teza, model lub teoria jest idea, wiec nie
znajduje sie na konkretnej stronie. W przypadku gdy przerysowujemy rysunek modelu lub
cytujemy doslownie fragment tekstu na temat czyjejs idei, to wtedy podajemy strony, zgodnie
z zasadami cytatów. Nawet jezeli autor ma swoje przemyslenia na dany temat, ale swoje
wnioski oparl na pomyslach innych autorów, to musi ich przytoczyc. Jesli autorów bylo wielu
to podajemy przynajmniej najwazniejszych.
Jezeli inspiracja powstala pod wplywem wykladu czy rozmowy powinno sie podac autora
pomyslu, date i miejsce zdarzenia. Nie jest to jednak zródlo bibliograficzne i nie mozna go tam
umiescic.
Pod kazdym rysunkiem, tabela czy wykresem musi znalezc sie zródlo, wraz z
podaniem strony. Jezeli jest to opracowanie wlasne, prosze podac, na podstawie jakiego
zródla dokonano takiego opracowania.
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W przypadku cytatów wyraznie wyrózniamy tekst w swojej pracy i podajemy zródlo,
lacznie ze strona. Jezeli cytat jest dluzszy, wtedy podajemy przedzial stron
np. Betkowski s. 155-157

Cytat musi wyraznie odrózniac sie od tekstu. Jezeli jest to wiekszy cytat stosujemy
osobny akapit, z wiekszym wcieciem niz pozostaly tekst. Raczej nie stosuje sie cudzyslowów
ani kursywy.
Przyklad cytatu w tekscie
........
Organizacje latwo ulegaja skostnieniu i stagnacji.

Nie ma mozliwosci trwalego i pewnego zabezpieczenia sie przed skostnieniem
struktury spolecznej. Jest zaiste heroiczne zadanie, które przerasta wielu
menadzerów, choc zdarzaja sie chlubne wyjatki (Kowalski, 1992, s. 169).

Dlatego moim zdaniem warto dokladniej przeanalizowac to zagadnienie.
........

Jezyk
Prosze starac sie pisac poprawnie i nie popelniac bledów. Bledy ortograficzne w
dzisiejszych czasach w duzym stopniu sa korygowane przez edytory tekstu. Jednak juz bledy
przypadków pozostana nie wykryte. Nie ma innego sposobu na wykrycie bledów niz
wielokrotne sprawdzanie swojego tekstu. Nie wspominam juz o bledach stylistycznych czy
interpunkcyjnych. Jedynie najnowsze programy sa w stanie wylapac niektóre bledy
interpunkcyjne.
Apeluje o nie uzywanie karykaturalnych sformulowan typu „okres czasu” i „na dzien
dzisiejszy.” Jest to kaleczenie jezyka ojczystego i swiadczy o brakach wyksztalcenia autora.
Sformulowanie okres dotyczy tylko i wylacznie czasu, wiec dodawanie do „okres” „czasu”
jest równoznaczne z maslem maslanym. Znacznie gorzej jest w przypadku sformulowania „na
dzien dzisiejszy”, które jest okropne pod kazdym wzgledem. Jest wytwór nowomowy, który
wywoluje zgrzyt w uszach osób o podstawowej wrazliwosci jezykowej. Absurd jezykowy,
który powinien zostac ustawowo zakazany. Istnieje wiele prawidlowych okreslen o tym
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samym znaczeniu. Wymienie tylko kilka: „w dniu dzisiejszym”, „sytuacja obecna”, „sytuacja
biezaca”, „w tym momencie.” Prosze nie uzywac elementów nowomowy, tym bardziej ze
wielokrotnie nie ma w niej za grosz sensu. O wyksztalceniu osoby i jego pozycji spolecznej
bardziej swiadczy sposób wypowiadania sie i pisania niz ubiór oraz inne posiadane
przedmioty. Zwracam sie z goraca prosba o glebsza refleksje nad wypowiadanym i pisanym
slowem. W tym celu pomocne beda np. slowniki: Poprawnej Polszczyzny, Ortograficzny,
Wyrazów Obcych, Synonimów itd.

Zakonczenie

To juz koniec tego bardzo krótkiego poradnika dla piszacych prace dyplomowa. Raz
jeszcze radze dobrze przemyslec temat i cel pracy oraz jej strukture, a pózniej dopiero
przystepowac do pisania. Odwrotna kolejnosc czynnosci, moze doprowadzic do
wielokrotnego pisania pracy na ten sam temat. Zycze wszystkim, aby ich praca powstala
bardzo szybko i sprawnie, a przy tym uzyskala najwyzsza ocene. Mam nadzieje, ze ten tekst
pomoze Panstwu przebrnac bezbolesnie przez pisanie pracy. Co wiecej, zycze Panstwu
przyjemnosci przy pisaniu pracy. Tworzenie czegos nowego jest przeciez przyjemne samo w
sobie.

Warszawa, 2 kwietnia 2000 roku.
Adrian Szumski

Uwagi i komentarze prosze przesylac na adres; adrian@wspiz.edu.pl lub zostawiac w
sekretariacie SGAiZ.
Powyzszy tekst zostal opublikowany w numerze majowym pisma Jagiellonska 59, w
Wyzszej Szkole Przedsiebiorczosci i Zarzadzania im. L. Kozminskiego.
Kolejne wersji i uzupelnienia beda sie pojawiac na stronie:
http://www.wspiz.edu.pl/~adrian/
Tekst jest publikowany za wiedza i zgoda wydawcy.
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