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Uwagi dotyczące struktury i treści merytorycznych 

Uzasadnienie tematu – należy udowodnić (odwołując się do literatury przedmiotu), że temat jest ważny 

i należy poświęcić mu pracę, proszę powoływać się na publikacje naukowe uzasadniające ważność i 

aktualność tematyki, a także konieczność podejmowania dalszych badań. To nie może być tylko Państwa 

opinia – trzeba powołując się na źródła wskazać dlaczego wasza praca ma sens, jest potrzebna. Wiele 

prac było już w podobnej formie pisanych, były podobne badania – po co zatem raz jeszcze się zajmować 

danym tematem? Jaki sens ma wasza praca i wysiłek w nią włożony ?? 

Założenia badawcze – totalna KATASTROFA – odsyłam do przygotowanych referatów metodologicznych. 

Ogólnie przyjmują Państwo podejście od ogółu do szczegółu w układzie: temat pracy  problem 

badawczy (jeden nie 2, czy 5!; problem to nie pytanie badawcze!)  cele pracy (cel główny & cele 

szczegółowe teoriopoznawcze i szczegółowe utylitarne, ewentualnie można dodać cele szczegółowe 

metodyczne)  pytania badawcze (w badaniach jakościowych, ewentualnie też w ilościowych)/hipotezy 

badawcze (dotyczą tylko prac zakładających badania ilościowe i są w nich obowiązkowe)  metody 

badawcze  techniki badawcze  metody analizy danych.  

 Odsyłam do literatury metodologicznej, a także Państwa referatów jak formułować poszczególne 

komponenty – poświęciliśmy temu dwa seminaria i mam wrażenie, że na próżno! Wszystkie 

elementy muszą być ze sobą powiązane, pasować do siebie, jedno z drugiego wynikać. Zgodnie z 

zasadą od ogółu (najogólniejszy jest temat) do szczegółu  każdy kolejny element musi być 

zgodny z poprzednim i być bardziej szczegółowy. 

 Na ten moment w większości prac widoczny jest chaos, wiele elementów do siebie nie pasuje, a 

nawet nie pasuje do samego tematu pracy.  

 Hipoteza powinna być główna i do niej hipotezy uszczegóławiające – analogicznie w pytaniach 

badawczych. 

Metody i techniki – tu proszę opisać jakie podejście badawcze, metody badań (typy, odmiany, rodzaje & 

źródła danych) oraz techniki badawcze będą wykorzystane. 

 nie definiować ich opisać jakie państwo wybierają i dlaczego – one MUSZĄ być zgodne z 

pozostałymi założeniami badawczymi opisanymi wyżej.  

 mają Państwo podać konkretne metody i techniki badawcze, źródła danych, metody analizy 

danych – wielu z Was opisało część metodyczną tak ogólnie, same hasła, że można ten fragment 

skopiować i przekleić do każdego dowolnego konspektu – tak być nie może! Przykładowo jeśli 

badania jakościowe to piszę np. badania jakościowe rozpoznawcze (eksploracyjne) mające na 

celu identyfikację nowego zjawiska gospodarczego zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem 

metody studium przypadku interpretatywnego (albo np. porównawczego, przypadku 

odstającego tzw. „czarny łabędź”). Techniki badawcze wykorzystane w badaniu będą 

następujące: wywiad bezpośredni strukturyzowany prowadzony z przedstawicielami kadry 

kierowniczej, obserwacja nieuczestnicząca i niejawna przeprowadzona podczas targów 

branżowych, analiza dokumentacji wewnętrznej (w tym raporty wewnętrzne oraz dokumentacja 

udostępniona podczas praktyk studenckich), dokumentacji zewnętrznej (w tym głównie 
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zawartość stron internetowych badanych podmiotów) oraz materiałów branżowych (w tym 

głównie raporty branżowe takie jak XXX, YYY, DDD). Zgromadzony materiał empiryczny zostanie 

poddany analizie treści z wykorzystaniem takich technik jak analiza narracyjna oraz analiza 

frekwencyjności. UWAGA – każda z metod/technik którą podałam powyżej pasuje do 

zaplanowanych badań, została wybrana świadomie – przy każdej z nich powinien być przypis do 

literatury metodologicznej która definiuje dany element, a którą definicję Państwo przyjmują 

uznając że dane rozwiązanie jest adekwatne dla waszych badań.  

 Opis metodyki pokazuje od początku do końca jak (konkretnie!) i dlaczego (merytorycznie i 

metodologicznie!) przebiegały Państwa badania. 

 Niektórzy z Państwa tak „zindywidualizowanie”, „konkretnie” i „szczegółowo” opisali część 

metodyczną „dopasowaną” do swoich założeń badawczych, że w kilku pracach spotkałam 

całkowicie identyczne metodyki badawcze, żeby było ciekawiej dla zupełnie innych tematów – to 

jest plagiat nie mam zamiaru dochodzić, kto od kogo skopiował – uwagi w draftach konkretnych, 

plagiatujących osób. Uczulam – tego typu postępowanie nie jest zgodne z etyką Studentów, 

ślubowaniem jakie składaliście rozpoczynając studia w naszej Uczelni i nie będą tolerowane. 

Kolejna taka sytuacja będzie skutkować powiadomieniem Władz Dziekańskich. 

 

Zakresy badania – zakres przedmiotowy wynika wprost  z problemu badawczego (to de facto państwa 

temat/problem badawczy którym się zajmujecie), zakres podmiotowy to podmiot(-y) który państwo 

badają a nie ludzi pracujących w tym podmiocie (respondenci są obiektami badania a nie podmiotem 

badań!) – należy jasno uzasadnić dlaczego taki jest zakres podmiotowy i dokładnie go określić tzn. w 

badaniach jakościowych podać liczbę badanych podmiotów oraz argumenty celowego ich doboru, w 

badaniach ilościowych podać metodę doboru próby oraz zakładaną jej liczebność (ona też nie może być 

„z gwiazd”). 

Struktura pracy – należy sprecyzować strukturę pracy od wstępu do zakończenia podając KONKRETNE 

tytuły rozdziałów i podrozdziałów – oczywiście tematyka rozdziałów i podrozdziałów MUSI być 

podporządkowana założeniom badawczym wcześniej opisanym w konspekcie. 

 Elementy rozdziału 1 muszą być przedmiotem badań, których wyniki opisane będą w rozdziale 

empirycznym. 

 W rozdziale z opisem metodyki musi być podrozdział poświęcony opisowi badanych podmiotów 

tj. uzasadnienie doboru wraz z charakterystyką badanych ostatecznie jednostek (zbiorczo gdy 

mamy próbę badawczą w badaniach ilościowych lub każdy przypadek oddzielnie gdy mamy 

badania jakościowe). 

 Rozdziały muszą mieć tytuły! 

 Odrębnym „rozdziałem” bez numeru jest zawsze WSTĘP i ZAKOŃCZENIE 

Zbyt uboga literatura – to jest praca naukowa, a nie popularnonaukowa, powstająca na bazie 5 

publikacji.  

Niska jakość literatury – literatura powinna być naukowa i aktualna tzn. 2005 i nowsze publikacje. In 

plus ocenia się korzystanie nie tylko z książek naukowych, ale także czasopism i artykułów naukowych 
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oraz literatury anglojęzycznej. Wielu z Państwa podało bibliografię, która mnie zaskoczyła – autorzy, 

publikacje totalnie nieznane ale w złym sensie, gdyż mało cytowane, raczej stanowiące poboczne nurty 

aniżeli uznane i cenione publikacje. 

 

Uwagi edytorskie, stylistyczne i formalne 

 Pracę piszemy BEZOSOBOWO – ewentualnie we wstępie można sobie „pozwolić” na 

formułowanie zdań w 1 os. l. poj. ale generalnie to jest niedopuszczalne. 

 Pracę piszemy językiem adekwatnym dla prac naukowych i akademickich – unikać 

kolokwializmów, mowy potocznej, czy kalek językowych. 

 Literki pojedyncze nie mogę być na końcu wiersza 

 Formatowanie powinno być jednorodne w całej pracy 

 Styl – proszę pisać profesjonalnie, bez słów potocznych, kolokwialnych, bezosobowo 

 W tabelach i rysunkach interlinia pojedyncza, czcionka 10 

 Każda tabela/schemat/rysunek powinna być choćby krótko skomentowana (własnymi słowami). 

 Do każdej tabeli/schematu/rysunku/wykresu powinno być odwołanie w tekście 

 W przypisach muszą być numer stron 

 Błędy interpunkcyjne – proszę używać przecinków (!), pracę zawsze sprawdzić przynajmniej 

poprzez sprawdzanie pisowni i gramatyki dostępnej w programie MS Word. 

 Unikać długich zdań! 

 Nie rozumiem dlaczego w żadnym konspekcie nie było przypisów – muszą Państwo odnosić się 

do literatury oczywiście zgodnie z zasadami cytowań, o których dyskutowaliśmy już nie jeden raz. 

 Przypominam, że prace które nie będą przygotowane wg zaleceń formalnych nie będą podlegać 

ocenie (NDST) – pierwszy i ostatni raz odeszłam od tej zasady mając na uwadze, że są Państwo na 

początku swojej przygody z pisaniem pracy dyplomowej. 

 

 


