
Załącznik do Uchwały nr 8P/2018/2019  

Rady Wydziału Zarządzania 

 1 

 

Standardy prac licencjackich i magisterskich 

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

 

I. Standardy prac licencjackich 

1. Charakter pracy licencjackiej  

Praca licencjacka jest pracą o charakterze projektowym lub/i empirycznym, która 

prezentuje walory utylitarne poprzez rozwiązanie problemu praktycznego. Powinna 

świadczyć o opanowaniu podstaw warsztatu pisania pracy naukowej w zakresie formułowania 

celów, problemów badawczych. Powinna wskazywać na znajomość podstawowej literatury 

przedmiotu, w tym literatury obcojęzycznej. Warto, aby wskazywała na umiejętność doboru  

i wykorzystania literatury, powoływania się na źródła pisania pracy w oparciu o wiele 

różnych źródeł. Praca licencjacka powinna zawierać w wykazie literatury co najmniej  

20 pozycji źródłowych. Sugeruje się, aby tytuł pracy licencjackiej był jednokonstruktowy 

(Strategia firmy X, łańcuch dostaw firmy Y). 

Praca licencjacka powinna prezentować umiejętność analizy i syntezy podstawowych 

problemów teoretycznych i praktycznych. Może w tym celu wykorzystać badania własne. 

Jako praca o charakterze utylitarnym może stanowic propozycję gotowego rozwiązania  

(np. prosty biznesplan, propozycja założeń strategii dla firmy, przewodnik dla menedżerów, 

opracowanie podstaw koncepcji łańcucha dostaw, rekomendacje dla firm eksportowych, itp.). 

Zwyczajowo przyjmuje się, że praca licencjacka powinna mieścić się na 30-50 

standardowych stronach, przy czym praca licencjacka nie jest krótszą wersją pracy 

magisterskiej. 

Praca licencjacka jest pracą przygotowaną samodzielnie, która powinna być dowodem 

na to, że jej autor potrafi zgromadzić specjalistyczną wiedzę, niezbędną do samodzielnego,  

a jednocześnie innowacyjnego rozwiązania problemów zawodowych oraz opisać to w sposób 

naukowy. 
 

2. Wymagania z zakresu wiedzy i umiejętności 

 wiedza ogólna z zakresu dziedziny nauk społecznych, w tym z dyscypliny nauki  

o zarządzaniu i subdyscypliny odpowiedniej dla studiowanego kierunku, która będzie 

stanowić uniwersalne podstawy do podejmowania studiów drugiego stopnia, 

 zaprezentowanie podstawowej wiedzy odpowiadającej specjalności zawodowej  

i wykorzystanie jej do zaprezentowania na piśmie w postaci opracowania na dany temat, 



Załącznik do Uchwały nr 8P/2018/2019  

Rady Wydziału Zarządzania 

 2 

 zaprezentowanie wiedzy na temat podstawowych metod pozyskiwania i przetwarzania 

danych w naukach społecznych, 

 wykorzystanie nabytej wiedzy w pracy zawodowej, w tym podstawowych umiejętności  

w zakresie pracy naukowo-badawczej, 

 rozwiązanie problemu o wartości użytecznej dla innych, 

 właściwy dobór metod w pracy, 

 umiejętne posługiwanie się podstawowymi metodami pozyskiwania i przetwarzania 

danych właściwymi dla studiowanego kierunku, 

 realizacja prostych zadań badawczych z wykorzystaniem gotowych narzędzi, 

 umiejętność porozumiewania się ze specjalistami i praktykami z danej specjalności, 

 posługiwanie się językiem obcym na określonym poziomie i wykorzystanie w pisaniu 

pracy, 

 organizacja czasu pisania pracy, podejmowanie decyzji, konsultacje z promotorem. 

 

3. Szczegółowe kwestie brane pod uwagę przez recenzentów 

 propozycja tematu pracy, który odpowiada studiowanemu kierunkowi, 

 podjęcie tematu pracy, który jest istotny, oryginalny i aktualny, 

 poprawne określenie celów pracy oraz ich zrealizowanie, 

 poprawne zaplanowanie konstrukcji pracy pod względem struktury, proporcji treści, 

zawartości, kompletności i kolejności rozdziałów, 

 rzetelne dokonanie przeglądu literatury, 

 właściwy dobór metod i narzędzi badawczych, 

 prawidłowe przeprowadzenie badań własnych, 

 poprawne, logiczne i kompletne sformułowanie wniosków wynikających z materiału 

empirycznego, 

 posiadanie przez pracę walorów utylitarnych. 

 

II. Standardy prac magisterskich 

 

1. Charakter pracy magisterskiej  

Praca magisterska jest pracą przede wszystkim o charakterze badawczym, 

empirycznym lub monograficznym, która przedstawia walory naukowe poprzez rozwiązanie 

problemu badawczego z zastosowaniem odpowiednich założeń metodologicznych  
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i przyjęciem właściwego dla tych założeń postępowania badawczego. Praca magisterska może 

wykrywać nowe zależności, nowe aspekty zjawisk menedżerskich, strategicznych  

i organizacyjnych. Może być pracą diagnostyczno-projektową. Naukowy charakter pracy 

magisterskiej powinien wynikać przede wszystkim z: (a) wyraźnego określenia przedmiotu 

badania i sprecyzowania tematu jako problemu badawczego, (b) określenia cech nowości  

i użyteczności, (c) doboru odpowiedniej metodyki badawczej. 

Praca magisterska powinna prezentować znajomość wiedzy z dyscypliny oraz 

właściwej subdyscypliny czy specjalizacji studiowanej na danym kierunku. Powinna 

świadczyć o zaawansowanym opanowaniu warsztatu pisania pracy naukowej w zakresie 

formułowania celów, problemów badawczych, ewentualnie hipotez badawczych bądź pytań 

badawczych. Powinna wskazywać na znajomość specjalistycznej literatury przedmiotu  

z zakresu studiowanego na danym kierunku, w tym najnowszej literatury obcojęzycznej: 

zagranicznych artykułów naukowych, monografii. Powinna wskazywać na umiejętność 

analizy i syntezy problemów teoretycznych i praktycznych, ze zwróceniem uwagi na 

dostrzeganie prawidłowości występujących w obrębie badanych zjawisk. Praca magisterska 

powinna tworzyć wiązki myśli, porównywać poglądy i krytycznie je oceniać. Praca 

magisterska powinna zawierać w wykazie literatury co najmniej 40 pozycji źródłowych. Tytuł 

pracy magisterskiej nie powinien pokrywać się z tytułem wcześniej napisanej pracy 

licencjackiej, czy też być jego niewielkim rozwinięciem. Sugeruje się, aby – jeśli to możliwe 

– w odróżnieniu od prac licencjackich tytuł pracy magisterskiej był wielokonstruktowy 

(Przedsiębiorczość w podwyższaniu efektywności, Analiza strategii w kontekście 

uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, itp.). 

Praca magisterska powinna wskazywać na umiejętność stosowania metod badawczych  

i naukowego ujmowania obserwowanych zjawisk, a także wykorzystywania informacji  

w dokumentach źródłowych. Praca magisterska powinna charakteryzować się logicznym 

wywodem, opatrywaniem informacji źródłowych argumentacją i własną interpretacją; język 

pracy powinien być logiczny i zrozumiały. Jako praca o charakterze badawczym może być 

studium empirycznym rozwiązującym problem i proponującym rekomendacje zarówno dla 

dyscypliny naukowej jak i dla praktyki gospodarczej. Zwyczajowo przyjmuje się, że praca 

magisterska powinna mieścić się na 70-120 standardowych stronach. 

Praca magisterska jest pracą przygotowaną samodzielnie, która dowodzi, że magistrant 

jest w stanie innowacyjnie rozwiązywać problemy  a także potrafi sporządzić odpowiednią 

dokumentację, nadającą się do dalszego wykorzystania (np. przez firmy, instytucje; do 

opracowania jako artykuł, itp.). 
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2. Wymagania z zakresu wiedzy i umiejętności 

 

 wiedza ogólna dotycząca głównych teorii i koncepcji oraz metod badawczych z dziedziny 

nauk społecznych, w tym z dyscypliny nauki o zarządzaniu i subdyscypliny odpowiedniej 

dla studiowanego kierunku, która będzie stanowic uniwersalne podstawy do 

podejmowania studiów trzeciego stopnia, 

 wiedza na temat najlepszych praktyk oraz rozeznanie nowych publikacji z zakresu 

studiowanego kierunku, 

 umiejętne posługiwanie się metodami pozyskiwania i przetwarzania danych właściwymi 

dla studiowanego kierunku, 

 realizacja zaawansowanych zadań badawczych z wykorzystaniem gotowych lub 

stworzonych własnych narzędzi badawczych, 

 umiejętność porozumiewania się ze specjalistami i praktykami z danej specjalności, 

 posługiwanie się co najmniej jednym językiem obcym na określonym poziomie, 

 organizacja czasu pisania pracy, podejmowanie decyzji, konsultacje z promotorem. 

 

3. Szczegółowe kwestie brane pod uwagę przez recenzentów 

 propozycja tematu pracy, który odpowiada studiowanemu kierunkowi, 

 podjęcie tematu pracy, który jest istotny, oryginalny i aktualny, 

 poprawne określenie celów pracy oraz ich zrealizowanie, 

 poprawne zaplanowanie konstrukcji pracy pod względem struktury, proporcji treści, 

zawartości, kompletności i kolejności rozdziałów, 

 rzetelne dokonanie przeglądu literatury, 

 właściwy dobór metod i narzędzi badawczych, 

 prawidłowe przeprowadzenie badań własnych, 

 poprawne, logiczne i kompletne sformułowanie wniosków wynikających z materiału 

empirycznego, 

 posiadanie przez pracę walorów utylitarnych. 


