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Wstęp

Poradnik dla osób przygotowujących akademickie prace promocyjne miał
dotychczas osiem wydań i jako nowość na rynku księgarskim był od drugiego
wydania za każdym razem doskonalony i uzupełniany. Nie inaczej jest w wypadku niniejszego, dziewiątego już wydania.
Dobór treści poradnika został podporządkowany nie tylko podstawowym,
ale też bardzo szczegółowym potrzebom autorów prac ze wszystkich trzech
poziomów promowania. Pomoże im uniknąć niepotrzebnego stresu, osiągnąć
satysfakcję z wyników swoich studiów i przygotować dobrą akademicką pracę
promującą na tytuł zawodowy licencjata i magistra oraz stopień doktora, wypełniającą kryteria wskazane w najnowszych regulacjach dotyczących szkolnictwa
wyższego.
Do najistotniejszych zmian w stosunku do poprzedniego wydania zaliczamy:
1. Kontrolę i aktualizację zawartości merytorycznej z punktu widzenia najnowszych regulacji prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i uzyskiwania
stopni naukowych.
2. Zasadnicze wzbogacenie zakresu problemowego, głównie będącego w obszarze zainteresowań kandydatów na doktorów, a w obszarze zainteresowań
autorów wszystkich trzech kategorii prac – w zasadzie całościowy przegląd
szczegółowych norm, zaleceń i porad dotyczących edytowania, budowy
notek bibliograficznych, tworzenia wykazów itd. Wyraźnie jednak wskazujemy, które normy należy uznać za obowiązujące, ponieważ mają silne
podstawy w powszechnie podzielanych stanowiskach gremiów fachowych,
a które są dopuszczalne/fakultatywne, do wyboru przez autora pracy. Liczba szczegółowych pytań, na które odpowiada obecne wydanie poradnika,
wzrosła tak zasadniczo w stosunku do wydania poprzedniego, że powinna
zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających autorów akademickich prac
promocyjnych różnych poziomów.
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3. Zmianę organizacji tekstu w kierunku lepszego, logicznego i funkcjonalnego
porządku w obrębie struktury drugiego stopnia (podrozdziałów), a także
zmianę sposobu prezentacji treści w kierunku wyższej jakości dydaktycznej
– klarowności, przejrzystości, jednoznaczności zaleceń, porad i wzorców.
Przede wszystkim kontynuujemy wprowadzone po raz pierwszy w siódmym
wydaniu poradnictwo dla doktorantów. Część skierowana do otwierających
przewody doktorskie i przygotowujących prace doktorskie została zasadniczo
uzupełniona o najważniejsze i najnowsze regulacje ustawowe dotyczące całego
przewodu doktorskiego, w tym także to, co może być uznane za pracę doktorską i podstawowe wymagania jakościowe względem niej, warunki otwarcia
przewodu, regulacje dotyczące zakresu egzaminów, praw doktorantów, studiów
doktoranckich. Doktoranci będą też zainteresowani poradami, jak wybrać temat
i promotora rozpraw, co powinien zawierać wniosek o wszczęcie przewodu
doktorskiego oraz jak się uchronić przed zarzutem plagiatu i odpowiedzialności
za plagiat.
Dokonane specjalnie na potrzeby ósmego wydania analizy regulacji uczelni
(ekonomicznych) w przedmiocie wymagań i trybu osiągania stopni zawodowych
licencjata i magistra oraz stopnia doktora zostały skonfrontowane z wprowadzonymi w ostatnim okresie regulacjami ustawowymi. Z satysfakcją odnotowujemy,
że owe regulacje potwierdziły i uwiarygodniły zasadność zarówno podstawowych, jak i szczegółowych zasad i zaleceń zawartych w dotychczasowych wydaniach poradnika. W licznych kwestiach szczegółowych pozwoliły na wskazanie
wyłaniającego się głównego nurtu, przykładów oryginalnych rozwiązań itp.
Zasadne pozostają treści dotyczące celów oraz wymagań względem prac dyplomowych. W związku z uregulowaniami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, zmiany: Dz. U. z 2012 r.,
poz. 572, Dz. U. z dnia 5 września 2014 r., poz. 1198), wprowadzającymi pojęcie
efektów kształcenia, uczelnie rozpoczęły proces kodyfikowania standardów
wymagań wobec swych absolwentów w taki sposób, by realne było osiąganie
tych efektów. Pozwoliło to wzbogacić i skonkretyzować dotychczas wskazywane w poradniku cele promowania dyplomantów pod kątem takich ustawowo
wymienionych składników efektów jak wiedza i umiejętności. Z wprowadzenia
kategorii studiów ogólnoakademickich i praktycznych za zasadną uznaliśmy
dotychczasową próbę uchwycenia różnic pomiędzy pracami licencjackimi a magisterskimi oraz wiążący się z tym w pewnym stopniu problem podstawowych
typów prac (profili prac).
Wobec faktu, że zapisy bibliograficzne zalecane przez uczelnie mogą być
różne, zdecydowaliśmy się na promowanie tych wzorców, które w związku
z umiędzynarodowieniem kształcenia i publikowania są powszechnie stosowane.
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W części dotyczącej metody i procedury opracowywania akademickich prac
promocyjnych poradnik może być przydatny dla piszących prace z wszystkich
tych poziomów oraz z różnych humanistycznych dziedzin wiedzy. Uwzględnienie
specyfiki licznych dyscyplin naukowych, kierunków studiów zarówno w zakresie
przedmiotu, jak i metod badań, a zatem także specyficznych wymagań wobec
dyplomantów, którzy w ich ramach przygotowują prace, nie jest w jednym
poradniku możliwe. Niemniej jednak przedstawienie w nim zasad i reguł o znaczeniu podstawowym czyni go uniwersalnym dla bardzo wielu dyplomantów,
a co najmniej dla autorów prac zdecydowanie o charakterze w pełni tekstowym
(np. prace z fizyki, matematyki, geografii, prawa czy biologii mają swoje specyficzne, nietekstowe części). Największy jednak pożytek może on przynieść
osobom przygotowującym prace ze specjalności ekonomicznych, a to dlatego,
że są tu zawarte przykłady dotyczące konkretnych kwestii metodologicznych
oraz zasad redagowania (poprawność/błędy budowy tytułów i struktury pracy
czy układu treści są zilustrowane przykładami z zakresu marketingu, promocji,
public relations, zarządzania, w tym kultury organizacyjnej, finansów, ekonomiki transportu). Autorzy wywodzący się z innych kierunków ekonomicznych
i humanistycznych, którzy mają za sobą kilka lat studiów i rozpoczynają przygotowywanie pracy promocyjnej, powinni jednak bez trudności skorzystać
zarówno z przytoczonych przykładów, jak i podanych ogólnych norm pisarstwa
naukowego.
Z poradnika mogą odnieść korzyść nie tylko autorzy akademickich prac
promocyjnych, ale także ich promotorzy. Jeśli nie dysponują oni odpowiednimi
normami macierzystej uczelni, to mogą w sposób wiarygodny odsyłać swych
podopiecznych do tego poradnika, gdyż w głównych swych zaleceniach odpowiada on dominującym tendencjom w omawianym zakresie. Dzięki temu można
będzie zaoszczędzić dużo czasu podczas seminariów dyplomowych i konsultacji.
Jeśli w poradniku występują terminy: 1) akademicka praca promocyjna,
to czytelnik łatwo się zorientuje, że treści mogą być przydatne/odnoszą się do
wszystkich trzech poziomów promowania; 2) dyplomant/praca dyplomowa, to
treści odnoszą się do kandydatów na licencjatów i magistrów; 3) w pozostałych
przypadkach wyraźnie wskazywaliśmy, że dana treść odnosi się do promocji
albo na licencjata, albo na magistra, albo na doktora.
Poradnik ma oczywiste cele dydaktyczne, a zatem niektóre szczegółowe
normy, zalecenia i porady znajdzie w nim czytelnik wielokrotnie.
Krystyna Wojcik
maj 2015

1
Cele pracy dyplomowej i wymagania
wobec niej

1.1. Źródła informacji o wymaganiach względem prac
magisterskich i licencjackich
W przypadku wymagań wobec akademickich prac promocyjnych istnieje podstawowa różnica pomiędzy stopniami zawodowymi a naukowymi. Stopnie
zawodowe uzyskiwane są na dwóch pierwszych stopniach, tj. licencjackim
i magisterskim, a interesujące nas w tym poradniku stopnie naukowe – na
stopniu trzecim, czyli doktorskim. W tym ostatnim przypadku wymagania miały
oparcie w ustawowych normach, chociaż może mniej skonkretyzowanych niż
w przepisach obecnych, zawartych w ustawie o stopniach i tytule naukowym.
Gdy jednakże chodzi o wymagania wobec prac licencjackich i magisterskich
i ich zasady, do niedawna ich źródłem były wydawnictwa podobne do tego
poradnika. Powszechnie wiadomo było władzom uczelni oraz studentom, że
ostatecznym warunkiem uzyskania dyplomu są pozytywnie ocenione praca dyplomowa i egzamin (obrona). Ten obowiązek studenta był bowiem ustanowiony
formalnie, nie tylko zresztą w Polsce, lecz także powszechnie za granicą. Wszędzie też, aby pomóc studentowi, ustalono opiekuna naukowego – promotora –
o pewnym minimalnym statusie naukowym. Jednakże cechą polskich rozwiązań
był do niedawna brak urzędowego skonkretyzowania oczekiwań względem
prac dyplomowych, z których można by było wyprowadzić wnioski dotyczące
udziału w efektach procesu przygotowywania i obrony prac dyplomowych.
Wskazywałoby to, że wymagania względem prac i kryteria kwalifikowania ich
jako dyplomowych pozostawiono uznaniu jednostek organizacyjnych uczelni,
promotorów i recenzentów.
Magistrantom i ich pracom stawiane były wymagania ukształtowane przez
bieżącą praktykę promotorską oraz przez utrwalone tradycją dominujące
poglądy konkretnego środowiska akademickiego lub środowiska naukowego
z danej specjalności naukowej. Z czasem te doświadczenia zaczęły być spisywane w formie poradników, prowadząc do uniformizacji wymagań w skali
kraju. Ich wartość polegała na tym, że zawarte w nich „normy jakości” nie były
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wytworem fantazji i prywatnych poglądów autorów poradników, ponieważ ich
autorzy spożytkowywali w zasadniczym stopniu (odpowiednio zaadaptowane
w odniesieniu do prac wieńczących studia) normy oceny prac naukowych. Prace
dyplomowe są bowiem swoistym rodzajem pracy naukowej.
Przed podobnym jak inni autorzy problemem stanęłam wówczas, gdy zrodziła się myśl opracowania poradnika dla dyplomantów. Prace Macieja Święcickiego (wydana w 1969 r. i uznawana za pierwszy w Polsce poradnik dla
magistrantów) czy Józefa Pietera udzielały głównie odpowiedzi na pytania,
jak studiować oraz na czym polega metodologia pracy naukowej. Chociaż więc
są one niezwykle wartościowe, to jednak współcześnie dyplomant potrzebuje
znacznie poszerzonego zakresu szczegółowych porad w związku z coraz powszechniejszym zjawiskiem rezygnowania uczelni z regularnych seminariów
dyplomowych (czy doktorskich) na rzecz indywidualnego poradnictwa podczas
konsultacji z promotorem oraz z upowszechniającym się niekontrolowanym
dostępem dyplomantów do zasobów sieci – źródeł wiedzy i literatury często
o małej wartości naukowej. Temu zadaniu promotor nie zawsze jest w stanie
podołać, szczególnie wtedy, gdy oprócz spraw merytorycznych musi prowadzić
indywidualną pracę od podstaw w zakresie techniki pisania tekstu naukowego.
Poradniki takie jak ten stają się więc wciąż potrzebną, a przy tym wygodną dla
dyplomantów pomocą na drodze do uzyskania dyplomu.
Obecne wydanie wykorzystuje nie tylko wypowiedzi innych autorów dotyczące pisania prac na dyplom, wypowiedzi środowisk akademickich krajowych
i zagranicznych pochodzące z piśmiennictwa czy z bezpośrednio zainicjowanych dyskusji z ich przedstawicielami, notatki z własnych studenckich oraz
czterdziestoletnich promotorskich doświadczeń seminaryjnych. Spożytkowuje
także nowe, niezwykle istotne regulacje ustawowe dotyczące zarówno wymagań
względem akademickich prac promocyjnych, jak i rezultatów kształcenia, a nawet typów tych prac. To do nich uczelnie dostosowywały dotychczasowe własne
regulacje (często w dążeniu do tworzenia marki uczelni oraz walorów konkurencyjności na rynku edukacyjnym), przez co w najistotniejszych kwestiach
nastąpiło ich ujednolicenie. Nota bene owe uczelniane kodyfikacje wymagań
miały zróżnicowaną szczegółowość: od ustaleń podstawowych mieszczących
się na kilku stronach do zarządzeń/uchwał 30-stronicowych, wszechstronnie
regulujących zagadnienie, wraz ze szczegółowym instruktażem dotyczącym wykorzystywania internetu i funkcji komputera w opracowaniu strony formalnej.
Jeśli uwzględni się dodatkowo coraz powszechniejszy nacisk na respektowanie
zasad pisarstwa naukowego, powoływania się na źródła oraz redagowania,
to można powiedzieć, że dyplomanta – niezależnie od uczelni – obowiązuje
pewien wspólny zestaw norm i wymagań. Z pewnym zakresem specyficznych
wymagań i norm spotka się dyplomant w związku z przygotowywaniem pracy
z określonej specjalizacji naukowej.
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W kwestiach zasadniczych, czyli norm jakościowych, mogłam więc zrezygnować z doświadczeń jednostkowych na rzecz reprezentatywnych, a także
po raz pierwszy z uregulowań na poziomie ustawowym, co oznacza, iż treści
poradnika mają wartość obiektywną i mogą stanowić formalną wytyczną nie
tylko dla studentów, lecz także dla promotorów.
Jeśli chodzi o konkretne elementy techniki przygotowywania pracy i zasady
sprawnego postępowania przy tworzeniu pracy – poczynając od pierwszego
seminarium dyplomowego, a kończąc na korekcie rękopisu i maszynopisu
– to owocne okazały się własne doświadczenia z okresu, gdy sama byłam magistrantem, doktorantem, habilitantem, a także moje obserwacje z praktyki
promotorskiej w kilku krajach niemieckiej strefy językowej. Przykłady dotyczą
studiów ekonomicznych, można więc powiedzieć, że z poradnika największą,
bezpośrednią korzyść odniosą dyplomanci z tego kierunku.
Dyplomant tworzy wprawdzie swą pracę od podstaw, lecz zarówno w zakresie
wykorzystywanej wiedzy, jak i umiejętności badawczych nie jest nowicjuszem.
Najczęściej jednak zdobyta w czasie studiów wiedza i umiejętności nie wystarczają do zadowalającego opracowania takiej pracy dyplomowej/magisterskiej,
która byłaby świadectwem założonej jakości zawodowej absolwenta. Nałożenie obowiązku przygotowania pracy powszechnie łączy się z oczekiwaniem, iż
tworzy to szansę niezbędnego pogłębienia wiedzy i umiejętności badawczych.
W zakresie poznania i zastosowania zasad pisarstwa naukowego oraz tworzenia
większych opracowań jest to bardzo często praca od podstaw.
Pora zatem – na podstawie tych wszystkich źródeł i doświadczeń – postawić zasadnicze dla tego rozdziału pytanie, a mianowicie jaki jawi się tu obraz
celów i cech prac, w szczególności w sytuacji, gdy od niedawna zostały ustawowo określone zadania całego procesu kształcenia akademickiego? Prace
promocyjne są jedynie częścią owego cyklu kształcenia, ale niezwykle ważną,
bo nieodzowną dla pozytywnego zwieńczenia owego wieloletniego procesu
osiągania oczekiwanych efektów.

1.2. Trzy ustawowe efekty kształcenia akademickiego
Prawo o szkolnictwie wyższym w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. (z późn. zm.)
w art. 2 pkt 1 wyraźnie określa w odniesieniu do systemu studiów pierwszego
i drugiego stopnia oraz studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) jednolite co
do typów efekty kształcenia. Tymi efektami mają być: 1) zasób wiedzy; 2) umiejętności, 3) kompetencje społeczne. Akcent stawiany na wyżej wymienionych
efektach zależy od profilu kształcenia, który może być albo praktyczny, albo
ogólnoakademicki. Profil praktyczny realizuje program kształcenia obejmujący

