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Uwagi dotyczące struktury i treści merytorycznych 

Brak wprowadzenia – każdy rozdział musi być poprzedzony wprowadzeniem, w którym zarysowana 

jest treść rozdziału i jej znaczenie, określone są jasno cele tego rozdziału w kontekście całej pracy i 

problemu jaki ona porusza, a także krótko opisana jest struktura rozdziału. 

Zbyt wąskie i płytkie podejście do tematu – kluczowe pojęcia dla pracy powinny być opisane  

i omówione z punktu widzenia więcej niż jednego autora ! Różne podejścia (minimum 5!) należy 

porównać (podobieństwa, różnice, wady, zalety, wskazać które podejście Wam jest najbliższe i 

dlaczego?). Brakuje własnych podsumowań, opinii, wniosków … zestawień tabelarycznych lub rysunków 

syntezujących i analizujących różne podejścia do danego pojęcia, koncepcji, czy poruszanego aspektu. 

Zbyt wąskie i płytkie podejście do tematu - dla wzbogacenia pracy warto do omawianych aspektów 

teoretycznych podawać przykłady z praktyki biznesowej – np. pisząc o świetnym przedsiębiorcy można 

podać kilka przykładów jak Branson, Jobs, Gates, Kulczyk itp. 

Przeskoki myślowe – autorzy przechodzą od tematu, do tematu, od jednego wątku do drugiego bez 

jakiegokolwiek powiązania między nimi – pracę powinno czytać się płynnie, a w większości przypadków 

przechodzą Państwo od podpunktu do podpunktu bez jakiegokolwiek powiązania, nawiązania, 

wykazania związku – to jest niedopuszczalne.  Dlatego przed oddaniem rozdziału (lub później całej pracy) 

proszę go samodzielnie – od początku do końca – przeczytać jednym tchem – zobaczą Państwo jak 

często można zgubić wątek, jak często autor robi jakieś przeskoki i jedno nie trzyma się drugiego! Często 

zdarzają się swoiste przeskoki od jednego do drugiego tematu bez jakichkolwiek powiązań, nawiązań, 

połączeń między nimi – tak być NIE może. 

Niewielki wkład własny – tylko elementy z literatury, brak własnych opinii, komentarzy, podsumowań, 

wniosków, przemyśleń – proszę wprowadzać m.in. schematy i tabele syntezujące; brak własnych 

wniosków komentujących literaturę.  

Tabele, rysunki, schematy -  jeżeli w tekście pojawiają się zaczerpnięte z literatury 

tabele/rysunki/schematy to powinno się do nich ZAWSZE  odwołać w tekście. Zawsze należy też 

skomentować ich zawartość. Przed tab/rys powinno być wprowadzenie, po rys/tab powinien być 

stosowny komentarz – w treści trzeba odwołać się to tab/rys ! 

Zbyt uboga literatura – w pracy powinno znaleźć się około 50 pozycji literaturowych (które 

wykorzystane są w rozdziałach teoretycznych! Czyli głównie w rozdziale 1 – niektórzy byli w stanie 

napisać cały rozdział w oparciu o 5 książek – „gratuluję” pogłębionych studiów literaturowych) – to jest 

praca naukowa, a nie popularnonaukowa, czy esej.   

W pracy na literaturę powołujemy się głównie (tylko) w rozdziale I zatem jeśli w rozdziale I nie ma około 

50 różnych pozycji literaturowych to jest generalnie ŹLE !!! 
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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 

oraz literatury anglojęzycznej. 

Długość rozdziału – rozdział o objętości 15-20 stron to zdecydowanie za mało. Generalnie 90% 

sprawdzonych rozdziałów jest za krótka! Rozdział teoretyczny to minimum 30 stron rzetelnego tekstu, 

solidnie opartego o literaturę przedmiotu! 

 

Uwagi dotyczące struktury 

Duży nieład strukturalny – generalnie rozdział jak i cała praca powinna być pisana w myśl zasady „od 

ogółu do szczegółu”. 

Na początku rozdziału powinno być krótkie wprowadzenie do tematyki, wraz z celami jakim ten rozdział 

służy oraz zarysem tematyki jaka się w nim znajduje – tego w 99% prac nie było, a każdy rozdział 

powinien się zaczynać od wprowadzenia do jego tematyki! 

Na końcu powinno być krótkie podsumowanie rozdziału i zdanie nawiązania do rozdziału kolejnego (bez 

odrębnego nagłówka). 

Rozdziały powinny być bardzo zbliżonej objętości – średnio około 30 stron na rozdział. Dopuszcza się, że 

rozdział empiryczny będzie dłuższy (dłuższy, a nie krótszy).  

Uwagi edytorskie 

 Literki pojedyncze nie mogę być na końcu wiersza. 

 Błędy interpunkcyjne i ortograficzne – sama nie wierzę, że można oddać pracę z błędami 

ortograficznymi! Przecież Word oferuje sprawdzanie pisowni… 

 Formatowanie powinno być jednorodne w całej pracy – dotyczy tekstu, ale też wypunktowań, 

numerowania, formatów i kolorystyki tabel czy rysunków. 

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

 W tabelach i rysunkach interlinia pojedyncza, czcionka 10. 

 Tabela/Rysunek/Schemat itp. nie mogą być ostatnim elementem danego fragmentu (rozdział, 

podrozdział, sekcja) pracy – zawsze ostatnim elementem jest lity tekst. 

 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! 

 

 


