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WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)
1. Antczak, Mariola
Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa : jak tworzyć i stosować : podręcznik /
Mariola Antczak, Anna Nowacka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa :
Wydawnictwo SBP, 2008. - 130, [2] s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - (Nauka, ISSN
Dydaktyka, Praktyka ; 99). - ISBN 978-83-61464-03-7
Książka niezbędna przy pisaniu wszelkiego rodzaju prac naukowych. W przystępny sposób wyjaśnia
najnowsze zasady tworzenia przypisów, powołań i bibliografii załącznikowej różnych typów
dokumentów – książek, ich fragmentów i rozdziałów, artykułów z czasopism, dokumentów audiowizualnych i multimedialnych oraz dokumentów znajdujących się w Internecie.

2. Apanowicz, Jerzy
Metodologia nauk / Jerzy Apanowicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i
Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2003. - 189, [25] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7285131-X
Opracowanie przeznaczone dla studentów szkól wyższych i tych wszystkich, którzy mają zamiar
opracować pracę naukową. Stanowi pomoc metodyczną w podjęciu problemu badawczego, umiejscowieniu go w systemie nauki, a przede wszystkim wyjaśnieniu strategii i procedury badawczej oraz
sposobów wykonania pracy na wymaganym poziomie naukowym w danej dziedzinie lub dyscyplinie
naukowej.

3. Apanowicz, Jerzy
Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej : prace doktorskie, prace habilitacyjne /
Jerzy Apanowicz. - Warszawa : Difin, 2005. - 168 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7251533-6
Książka ma charakter interdyscyplinarny, może służyć osobom piszącym prace naukowe we wszystkich
dyscyplinach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk ekonomicznych i humanistycznych.

4. Bereźnicki, Franciszek
Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych / Franciszek Bereźnicki. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. - 92 s. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-837587-317-7
Metodologia badań naukowych i pisania prac dyplomowych z nauk społecznych. Autor wyjaśnia
charakter, funkcję i zadania pracy dyplomowej, określa rolę seminarium i promotora, omawia stronę
formalną i merytoryczną pracy dyplomowej.

5. Bereźnicki, Franciszek
Prace magisterskie z pedagogiki / Franciszek Bereźnicki. – Kraków : „Impuls”, 2008. – 92 s. ;
24 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-75870-40-4
Przewodnik metodologiczny dla studentów piszących pracę dyplomową i magisterską o charakterze
empirycznym na kierunkach pedagogicznych; może być również wykorzystany na studniach psychologicznych i socjologicznych. Omawia następujące zagadnienia: zadania i charakter pracy
magisterskiej, wybór tematów pracy magisterskiej, zadania i tematyka seminarium magisterskiego,
sposoby analizy literatury przedmiotu, etapy badań pedagogicznych, konstrukcja pracy magisterskiej
z podaniem przykładów, kryteria oceny prac magisterskich.

6. Bielec, Ewa
Podręcznik pisania prac albo Technika pisania po polsku / Ewa i Janusz Bielcowie. - Wyd. 3
popr. i rozsz. - Kraków : „EJB” : Wydaw. Arkadiusz Wingert, 2007. - 175 s. ; 21 cm. - Na
okł. podtyt.: poznaj wszystkie narzędzia i mechanizmy rządzące pisaniem prac dyplomowych,
doktorskich, licencjackich, magisterskich. - ISBN 978-83-88519-03-1
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7. Boć, Jan
Jak pisać pracę magisterską / Jan Boć ; konsult. językowa Jan Miodek. - Wrocław :
„Kolonia”, 1994. - 72, [1] s. ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 83-902046-4-9
Autor prezentuje podstawowe reguły redagowania tych prac magisterskich i dyplomowych, które
polegają na napisaniu określonego tekstu. A takie właśnie prace przygotowywane są na większości
wydziałów szkół wyższych. Porusza też istotne zagadnienie jakim jest plagiat.

8. Budzeń, Henryk
Przygotowanie pracy magisterskiej : przewodnik metodyczny / Henryk Budzeń. - Wyd. 2
popr. i uzup. - Radom : Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, 2000. - 86 s. ; 20
cm. - Bibliogr. – ISBN 83-88001-76-0
Poradnik pomocny w przygotowaniu pracy magisterskiej z jakiejkolwiek dziedziny naukowej o charakterze badawczym lub badawczo-projektowym.

9. Cieciura, Marek
Jak skutecznie studiować? : poradnik nie tylko dla studentów i maturzystów / Marek Cieciura.
- Warszawa : Vizja Press&IT, 2007. - 224 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60283-96-7
Poradnik dla studentów, dyplomantów, doktorantów. Zawiera podstawowe informacje o środowisku
akademickim, przebiegu studiów i procesie studiowania. Rozdział 4 poświęcony jest planowaniu,
wykonywaniu i prezentowaniu prac pisemnych –semestralnych, dyplomowych, a także rozpraw
doktorskich.

10. Duraj-Nowakowa, Krystyna
Studiowanie literatury przedmiotu / Krystyna Duraj-Nowakowa. - Wyd. 2. - Kraków :
Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. - 188 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. [177]-183. ISBN 83-233-1543-4
Opracowanie adresowane jest do początkujących autorów rozpraw naukowych. Zawarte tu materiały
mają walory na tyle uniwersalne, że mogą być wykorzystane we wszystkich rodzajach studiów oraz
w publikacjach różnych specjalności naukowych.

11. Dutkiewicz, Waldemar
Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki / Waldemar
Dutkiewicz. - Wyd. 5 popr. - Kielce : Wydaw. „Stachurski”, 2001. - 235 s. : il. ; 21 cm. –
ISBN 83-911285-4-7
Książka adresowana do studentów studiów magisterskich i licencjackich na kierunku pedagogika.
Składa się z części teoretycznej, poświęconej skrótowemu omówieniu metodologii badań pedagogicznych w aspekcie technologii i metodyki pisania pracy dyplomowej. Omówione są również
poszczególne etapy postępowania badawczego od opracowania koncepcji do przeprowadzenia badań.
W części praktycznej omówiono niektóre sposoby prowadzenia badań z wykorzystaniem najczęściej
stosowanych narzędzi. Podano również metody statystycznego opracowania materiału oraz warunki
techniczne przygotowania tekstu pracy.

12. Dutkiewicz, Waldemar
Praca magisterska : przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki / Waldemar Dutkiewicz. - Wyd. 3 rozsz. - Kielce : „Strzelec”, 1996. - 190 s. ; 21 cm. - ISBN 83-901015-7-2
13. Dutkiewicz, Waldemar
Praca magisterska z pedagogiki : przewodnik metodyczny / Waldemar Dutkiewicz. - Kielce :
„Strzelec” : przy współudz. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1994. - 144 s. ; 21 cm. - Bibliogr.
– ISBN 83-901015-5-6
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14. Eco, Umberto
Jak napisać pracę dyplomową : poradnik dla humanistów / Umberto Eco ; przekł. i aneks
Grażyna Jurkowlaniec ; wstęp do wyd. pol. Wojciech Tygielski. - Warszawa : Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007. – 273 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-235-0373-6
Poradnik dla studentów przystępujących do pisania pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej)
czy też naukowej (jak artykuły, recenzje). Autor przedstawia kolejne fazy powstawania pracy,
począwszy od wyboru promotora i sformułowania tematu, przez budowanie warsztatu pracy
(kwerendy biblioteczne, sporządzanie notatek spełniających różne funkcje), układanie wstępnego
planu pracy, wykorzystywanie zebranego materiału, stosowanie argumentacji i dowodzenia, aż po
ostateczną redakcję tekstu oraz opatrywanie go przypisami, aneksami i bibliografią końcową.

15. Gambarelli, Gianfranco
Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie,
publikowanie / Gianfranco Gambarelli, Zbigniew Łucki. - Wyd. 3. - Kraków : Towarzystwo
Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 1998. - 154, [1] s. ; 21 cm. ISBN 83-7052-291-2
Poradnik dla przyszłych magistrów, doktorów i wszystkich tych, którym kiedykolwiek w życiu przyjdzie
się zmierzyć z pracą naukową. Napisany przystępnie i z humorem, powinien stać się obowiązkową
lekturą dla studentów wszystkich specjalności.

16. Gromkowska-Melosik, Agnieszka
Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy : studium z socjopatologii edukacji / Agnieszka
Gromkowska-Melosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 152 s. ;
24 cm. - (Wyzwania Pedagogiki / red. Tomasz Szkudlarek). - Bibliogr. - ISBN 978-83-7489061-8
Niebywale łatwo ulec pokusie skopiowania choćby fragmentu czyjegoś tekstu bez podawania źródła,
ściągania na różnego rodzaju testach, czy egzaminach. Jest to powszechnie znanego zjawisko, zwane
też oszustwem szkolnym. Autorka omawia takie przypadki oszukiwania, jak ściąganie, plagiat czy
fałszowanie dyplomów akademickich, ukazuje też możliwe zagrożenia oraz konsekwencje takiego
postępowania.

17. Grzybowski , Przemysław Paweł
Pisanie prac i sztuka ich prezentacji / Przemysław Paweł Grzybowski, Krzysztof Sawicki. –
Kraków : „Impuls”, 2010. – 190, [1] s. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7587-395-5
Zarys zasad pisarstwa naukowego w różnych okolicznościach: od szkolnych prac na ocenę, po
artykuły naukowe. Autorzy doradzają, co i jak czytać, aby napisać dobrą pracę; w jaki sposób
najlepiej wyszukiwać informacje i gromadzić je na potrzeby warsztatu pisarskiego; jakich błędów
unikać podczas pisania prac i oddawania ich oceniającym; w jaki sposób dopracować stronę
formalną tekstu i poprawnie go zilustrować; na co zwracać uwagę zbierając materiały i pisząc prace z
wykorzystaniem komputera; jak przygotować tekst do druku; w jaki sposób zachować się podczas
publicznych wystąpień w klasie i na konferencji naukowej; jak korespondować z nauczycielem i
współpracować podczas seminarium dyplomowego itp. Oprócz licznych porad i wskazówek książka
zawiera przewodnik bibliograficzny (ponad 500 tytułów książek z zakresu metodologii, języka, logiki,
statystyki i innych dziedzin, przydatnych przy pisaniu prac), przewodnik internetowy (ponad 100
adresów stron wirtualnych bibliotek, słowników, poradników, wyszukiwarek, serwisów
informacyjnych, narzędzi do analizy danych), oraz - jako ciekawostkę - kącik humoru z prac
studenckich. Publikacja szczególnie przyda się maturzystom oraz uczestnikom seminariów
licencjackich i magisterskich.
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18. Kolman, Romuald
Poradnik dla doktorantów i habilitantów / Romuald Kolman. - Wyd. 3. - Bydgoszcz : Ośrodek
Postępu Organizacyjnego, 2000. - 297 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87636-75-4
Książka składa się z trzech części: w pierwszej autor omawia realizację pracy doktorskiej, w drugiej
realizację pracy habilitacyjnej, w trzeciej pisanie rozprawy dysertacyjnej. Systematyzuje wiedzę
w zakresie wymagań formalno-porządkowych, organizatorskich i edytorskich oraz dotyczącą techniki
pisania rozpraw naukowych.

19. Kozłowski, Remigiusz
Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i
Internetu / Remigiusz Kozłowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. - 71 s. ; 21 cm
+ 1 dysk optyczny (CD-ROM) z programem „Wzorzec” oraz instrukcją. - Bibliogr. przy
rozdz. - ISBN 978-83-7601-445-6
Książka powstała przede wszystkim z myślą o studentach i słuchaczach kierunków ekonomicznych,
którzy stają przed ważnym i trudnym zadaniem napisania pracy dyplomowej - licencjackiej,
magisterskiej czy podyplomowej. Zamiarem autora było przygotowanie odpowiedniego narzędzia
wraz z instrukcją obsługi, które umożliwiałoby napisanie pracy w sposób zorganizowany, nowoczesny
i profesjonalny. W książce znajdziemy przede wszystkim opis formy pracy dyplomowej oraz
najważniejsze zasady jej pisania, wraz z przykładami. Dołączony do książki dysk CD zawiera program
„Wzorzec” - prosty w obsłudze rodzaj interaktywnego szablonu, który ułatwia organizację treści
pracy dyplomowej.

20. Krajewski, Mirosław
Piszemy prace naukowe : vademecum dla studentów i doktorantów / Mirosław Krajewski. Wyd. 2 zm. - Rypin : „Verbum”, 2004. - 205, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 83-88701-25-8
Książka przybliża cele, rodzaje i charakter prac dyplomowych, proces pisania pracy naukowej, jej
budowę oraz wymagania redakcyjne i techniczne. Omówiono również sam egzamin dyplomowy oraz
przewód i obronę rozprawy doktorskiej.

21. Kubielski, Wiesław Wojciech
Praca dyplomowa w pedagogice : (koncepcja, konstrukcja, edycja) / Wiesław Wojciech
Kubielski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. - Warszawa : Wydaw. WSP
TWP, 2006. - 111 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88278-69-X
22. Kubielski, Wiesław Wojciech
Praca magisterska w pedagogice / Wiesław Wojciech Kubielski. - Wyd. zm. i rozsz. - Leszno
: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, 2008. - 222 s. ; 24
cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-926982-4-1
Obie prace W. W. Kubielskiego poruszają problem metodologicznych podstaw koncepcji pracy
magisterskiej, omawiają konstrukcję i język pracy dyplomowej oraz jej stronę formalną.

23. Lelusz, Henryk
Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej / Henryk Lelusz, Mirosław
Kowalewski, Renata Lasmanowicz. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego, 2000. - 42, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7299-005-0
Opracowanie przeznaczone dla słuchaczy studiów stacjonarnych i zaocznych przygotowujących prace
licencjackie lub magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych i ekonomiczno-społecznych. Mogą z niego
korzystać także słuchacze studiów podyplomowych i doktoranckich. Książka zawiera podstawowe
wskazówki dotyczące zasad gromadzenia i przetwarzania źródłowych materiałów badawczych, a także
opisy metod badawczych, zasad selekcji oraz sposobów efektywnego studiowania literatury naukowej.
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24. Lindsay, David
Dobre rady dla piszących teksty naukowe / David Lindsay ; przeł. Karol Pesz. - Wrocław :
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1995. - 132 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7085145-2
Książka wprowadza w arkana sztuki pisania artykułów naukowych przeznaczonych do publikacji
w czasopismach, referatów na konferencje i seminaria, sprawozdań, przeglądów oraz prac
dyplomowych. Autor udziela praktycznych rad, które pomogą przygotować w pełni profesjonalny,
dobry merytorycznie i odpowiadający wymogom formalnym tekst naukowy.

25. Maćkiewicz, Jolanta
Jak pisać teksty naukowe? / Jolanta Maćkiewicz. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu
Gdańskiego, 2001. - 155, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7017-694-1
Opracowanie obejmuje problematykę umiejętności pisania różnego typu prac o charakterze
naukowym, takich jak prace semestralne, roczne czy dyplomowe. Książka skupia się na pokazaniu
istotnych cech pisemnych wypowiedzi naukowych oraz na przedstawieniu kolejnych typów prac.

26. Majchrzak, Jadwiga
Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : poradnik pisania prac promocyjnych
oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji /
Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel. - Wyd. 3. - Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej,
1999. - 67 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-69-2
Poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich
do obrony lub publikacji. Autorzy zebrali literaturę z zakresu metodyki opracowania prac, dodając
uwagi własne wynikające z długoletniego doświadczenia w prowadzeniu seminariów kursowych,
dyplomowych i magisterskich.

27. Morison, Murray
Jak pisać prace pisemne i prace badawcze oraz jak zdać egzamin z psychologii / Murray
Morison ; przeł. [z ang.] Elżbieta Hornowska. - Poznań : Zysk i S-ka, 1999. - 117, [1] s. ; 24
cm. - ISBN 83-7150-497-7
Poradnik dla uczniów i studentów, którzy stają przed zadaniem pisemnego opracowania danego
tematu. Autor szczegółowo omawia technikę przygotowania prac pisemnych - niezależnie od tego, czy
są to zadania domowe czy prace egzaminacyjne - a także pokazuje, w jaki sposób należy wybierać,
planować i realizować prace badawcze. Zamieszczone przykłady autentycznych prac studenckich
zostały opatrzone komentarzem, który stanowi zbiór wskazówek pozwalających właściwie opracować
dane zagadnienie. Książka dostarcza również niezbędnej wiedzy z zakresu statystyki, tak bardzo
potrzebnej przy rejestracji i prezentacji wyników.

28. Nęcka, Edward
Jak pisać prace z psychologii : poradnik dla studentów i badaczy / Edward Nęcka, Ryszard
Stocki. - Wyd. 4. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
„Universitas”, 2009. – 89 s. ; 21 cm. – ISBN 978-83-242-0893-7
Poradnik adresowany przede wszystkim do studentów psychologii, przydatny również studentom
kierunków pokrewnych (np. pedagogiki, socjologii). Autorzy świadomie ograniczają swoje porady
do strony formalnej pracy naukowej, całą uwagę skupiają na kompozycji pracy, jej poszczególnych
elementach, przedstawiają też zasady cytowania literatury oraz zwracają uwagę na styl i poprawność językową pracy.
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29. Oliver, Paul
Jak pisać prace uniwersyteckie : poradnik dla studentów / Paul Oliver ; przekł. i posł. Jadwiga
Piątkowska. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1999. - 196, [1] s. ; 20 cm. - (Ucz się Sam). Bibliogr. w jęz. pol. s. 184-[186]. - ISBN 83-08-02889-6
Książka ma pomóc uczniom i studentom w przygotowywaniu wszelkiego rodzaju prac pisemnych
sprawozdań, projektów, esejów, rozpraw naukowych, prac semestralnych itp. Zawiera szereg
praktycznych wskazówek dotyczących sposobów organizacji pracy, gromadzenia i selekcji materiału,
kompozycji oraz stylu pisemnej wypowiedzi. Atutem W posłowiu wyjaśnione zostały różnice w systemie
akademickiego szkolnictwa angielskiego i polskiego, a dodane przez polskiego wydawcę fragmenty
objaśniają polski system sporządzania przypisów, odsyłaczy i zestawień bibliograficznych.
Zgromadzono też niezbędną do pisania prac uniwersyteckich literaturę przedmiotu w języku polskim.

30. Paszkiewicz, Angelika
Badania empiryczne w teorii wychowania : przewodnik metodologiczny dla magistrantów i
dyplomantów / AngelikaPaszkiewicz. - Białystok : „eRBe”, 1995. - 55 s. ; 21 cm. (Biblioteczka Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji). - Bibliogr. - ISBN 83-86760-01-X
31. Pawelec, Radosław
Poradnik : jak pisać? / Radosław Pawelec, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. - Warszawa :
„Wilga”, 2003. - 242 s. ; 26 cm. - ISBN 83-7156-729-4
Poradnik w zakresie poprawnego wypowiadania się na piśmie. Zawiera m.in. schematy prac
dyplomowych.

32. Popławska, Agata
Jak napisać pracę dyplomową z pedagogiki? / Agata Popławska. - Białystok : „Prymat”, cop.
2008. - 77 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-921930-9-1
Praktyczny poradnik zawierający konkretne wskazówki dla dyplomantów. Adresowany zwłaszcza do
studentów pedagogiki, bowiem każda dyscyplina naukowa posługuje się specyficznym językiem i ma
własną aparaturę metodologiczną. Układ treści poradnika uwzględnia kolejność czynności
podejmowanych podczas pisania pracy dyplomowej. Rozdział I prezentuje cele, zadania i przebieg
seminariów. Rozdział II określa istotę pracy dyplomowej. W rozdziale III dość szczegółowo
przedstawione są zagadnienia dotyczące konstruowania pracy dyplomowej. Autorka zaprezentowała
kolejne części pracy, jednocześnie podając szereg informacji potrzebnych do ich właściwego
przygotowywania i pisania. Na końcu umieszczone zostały wskazówki dotyczące formalnego i
edytorskiego przygotowania pracy.

33. Półturzycki, Józef
Jak studiować zaocznie : poradnik metodyczny / Józef Półturzycki. - Wyd. 2. - Toruń :
Wydaw. Adam Marszałek, 1997. - 140 s. ; 23 cm. - Bibliogr. – ISBN 83-7174-155-3
34. Praca doktorska na kierunkach historycznych : przewodnik metodyczny / pod red.
Benona Miśkiewicza. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006. - 120 s. ; 21 cm. - ISBN 837441-411-1
Przewodnik metodyczny przeznaczony dla osób piszących prace doktorskie. Zebrane wiadomości
odnoszą się do wszystkich specjalizacji czy kierunków badawczych związanych z poznawaniem
procesu dziejowego, będą również użyteczne pokrewnym dyscyplinom humanistycznym. W większości
posiadają odniesienie do szeroko pojmowanych nauk społecznych. Wiele wskazówek w przewodniku
może znaleźć piszący rozprawę doktorską tak z nauk historycznych, jak i z nauk społecznych,
prawnych czy filologicznych. Przewodnik wyjaśnia rolę pracy doktorskiej w systemie edukacyjnym,
informuje o jej zakresie merytorycznym, a także o wymogach formalnych. Publikacja zawiera również
podstawowe zalecenia związane z procesem przygotowywania pracy, posługiwaniem się metodami
badawczymi i nowoczesnymi środkami technicznymi, omawia też aspekty organizacyjnoadministracyjne związane z przygotowywaniem pracy doktorskiej. Podkreślona jest rola promotora
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podczas pisania doktoratu oraz znaczenie seminarium doktorskiego i kontaktów naukowych ze
środowiskami badawczymi.

35. Prace promocyjne z pedagogiki : skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego,
magisterskiego i doktoranckiego / pod red. Wiesława Ciczkowskiego. - Olsztyn : Wydaw.
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. - 209, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 83-88343-51-3
Poradnik dla studentów kierunków pedagogicznych. Omawia modele badacze w pedagogice, strukturę
pracy promocyjnej i ogniwa postępowania badawczego, organizację warsztatu pisarstwa naukowego,
metody i techniki badawcze oraz konstruowanie narzędzi badawczych.

36. Pułło, Andrzej
Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów / Andrzej Pułło. - Warszawa :
Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. - 110 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88296-08-6
Opracowanie przydatne w kształceniu akademickim na wielu kierunkach studiów, cieszące się
niesłabnącym powodzeniem w środowisku studenckim. Zawiera wskazania metodologiczne dotyczące
przygotowywania prac magisterskich oraz licencjackich. Autor podkreśla m.in. znaczenie poprawnego
formułowania tematu, zaplanowania konstrukcji pracy, problemowego ujęcia analizowanego zagadnienia, umiejętnego wyrażania myśli w formie pisemnej. Uczy uporządkowanej i systematycznej pracy,
której efektem powinna być rozprawa kończąca studia.

37. Puślecki, Władysław
Model pedagogicznej pracy naukowej / Władysław Puślecki. - Kraków : „Impuls”, 2001. - 33,
[1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-7308-094-5
Praktyczny poradnik dla osób przygotowujących prace naukowe z pedagogiki, od etapu przygotowań
poprzez formułowanie problemów i hipotez, po graficzny układ pracy.

38. Rawa, Tadeusz
Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych / Tadeusz Rawa ;
Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie. - Olsztyn :
Wydaw. ART, 1999. - 130 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87443-96-4
Poradnik metodyczny przeznaczony dla studentów wykonujących inżynierskie i magisterskie prace
dyplomowe. Oprócz wskazówek specyficznych dla technicznych kierunków studiów, zawiera też
wskazówki natury ogólnej, które mogą być przydatne także studentom innych kierunków studiów.

39. Roszczypała, Jan
Metodyka przygotowania prac licencjackich i magisterskich / Jan Roszczypała. - Warszawa :
Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2003. - 66 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86990-62-7
40. Skorny, Zbigniew
Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki : przewodnik metodologiczny dla studiujących
nauczycieli / Zbigniew Skorny. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1985. - 140, [4] s. ;
22 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-02-02199-7
41. Szczęsny, Wiesław Wojciech
Metodyka badań pedagogicznych i pisania prac dyplomowych / Wiesław Wojciech
Szczęsny. - Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2008. - 101 s. ; 20 cm. - Bibliogr. ISBN 978-83-89501-90-5
Opracowanie omawia metodykę badań pedagogicznych i metodykę tworzenia tekstu naukowego na
poziomie pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej).
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42. Węglińska, Maria
Jak pisać pracę magisterską : poradnik dla studentów / Maria Węglińska. - Kraków :
„Impuls”, 1997. - 131, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-86994-56-8
Publikacja przeznaczona dla studentów - uczestników seminariów magisterskich oraz licencjackich.
Składa się z trzech części - pierwsza zawiera głównie wybrane definicje podstawowych pojęć,
zwłaszcza metodologicznych, które będą pomocne zarówno na etapie konceptualizacji i planowania
badań empirycznych, jak i w trakcie redagowania pracy. Zawiera ona także ważne elementy wiedzy
metodologicznej, związane z klasyfikacją metod badań, rodzajami badań, grupami czynników
różnicujących oraz procedura badawczą.

43. Wojciechowska, Renata
Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej / Renata Wojciechowska. – Warszawa :
Difin, cop. 2010. – 108 s. ; 21 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7641-224-5
Zawiera elementarną wiedzę na temat pisania pracy licencjackiej i magisterskiej. Poradnik może też
być wykorzystany przy pisaniu pracy doktorskiej czy podyplomowej. Autorka przedstawia opis całego
procesu badawczego towarzyszącego badaniom podejmowanym w ramach pracy. Książka podzielona
jest na cztery części, w których omówione zostały: cechy pracy dyplomowej, metodologia procesu
badawczego, elementy pracy dyplomowej i obrona pracy dyplomowej.

44. Wojcik, Krystyna
Piszę pracę magisterską : poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych
(licencjackich, magisterskich, doktorskich) / Krystyna Wojcik. - Wyd. 6. - Warszawa :
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2002. - 132 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN
83-7225-142-8
Książka przeznaczona zarówno dla autorów prac magisterskich, licencjackich, jak i doktorskich.
Przybliża technologię tworzenia pracy dyplomowej, jej strukturę oraz układy treści zilustrowane
przykładami z zakresu marketingu, zarządzania, finansów i ekonomiki transportu.

45. Woźniak, Krzysztof
O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych : przewodnik praktyczny /
Krzysztof Woźniak. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe
PWN, 1999. - 131, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-12852-6
Przewodnik prezentuje m.in. metody korzystania ze zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych oraz sposoby pokonywania problemów i trudności warsztatowych przy opracowywaniu
materiałów do pracy magisterskiej oraz w trakcie jej pisania. Liczne przykłady służą ukazaniu metod
konstruowania aparatu naukowego i technicznego sporządzania pracy magisterskiej, także
z wykorzystaniem komputera. Książka adresowana przede wszystkim do studentów historii, ale wiele
zawartych w niej wskazówek może służyć również studentom innych kierunków humanistycznych
(np. historia sztuki, archeologia, etnologia, pedagogika, prawo, filologia polska i klasyczna).

46. Zaczyński, Władysław Piotr
Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich / Władysław Piotr
Zaczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1995. - 59 s. ; 21 cm. - ISBN
83-903103-7-6
Książka w sposób naukowy, zwięzły, a jednocześnie prosty i przystępny służy pomocą w pisaniu prac
seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Przygotowana z myślą o studentach kierunków
pedagogicznych, zawiera jednak porady uniwersalne, które mogą w równym stopniu być przydatne
przy pisaniu prac naukowych z innych dziedzin.
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47. Zenderowski, Radosław
Technika pisania prac magisterskich : krótki przewodnik po metodologii pisania pracy
dyplomowej / Radosław Zenderowski. - Warszawa : CeDeWu, [2005]. - 131, [2], XVIII s. ;
21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-60089-04-3
Książka składa się z czterech części i aneksu. W części pierwszej omówiono podstawowe reguły
związane z metodologią, dotyczące treści pracy. Konsekwentne ich stosowanie daje gwarancję,
iż praca będzie myślowo spójna i uporządkowana. W części drugiej zaprezentowano wymogi
dotyczące strony technicznej i wizualnej pracy. Część trzecia zawiera praktyczne porady dotyczące
procesu przygotowywania pracy dyplomowej, odpowiada na pytania od czego zacząć pisanie, jak się
motywować do pracy, jak poszukiwać materiałów do pracy, w jaki sposób je archiwizować oraz jakich
błędów, często popełnianych, utrudniających pisanie, unikać. Część czwarta poświęcona jest
omówieniu przygotowań, jakie należy poczynić przed obroną pracy oraz jak zachować się podczas
egzaminu magisterskiego.

48. Żegnałek, Kazimierz
Metodologia badań dla autorów prac magisterskich i licencjackich z pedagogiki / Kazimierz
Żegnałek. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010. - 380 s. ;
25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61121-42-8
W rozdziale 5. „Przygotowanie tekstu pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej)” autor
podkreśla m.in. rolę seminarium w opracowaniu pracy dyplomowej oraz omawia szczegółowo układ
(strukturę) pracy: stronę tytułową, słowa kluczowe, spis treści, streszczenie, wstęp, tekst pracy,
zakończenie, bibliografię, spisy tabel, ilustracji, wykresów i schematów, załączniki, indeksy osobowe
i rzeczowe. W „Ogólnych zasadach opracowania tekstu pracy” zwraca uwagę na znakowanie
poszczególnych części tekstu, rozmieszczenie tekstu na stronie, akapity, wyróżnienia w tekście, język
pracy, stosowanie skrótów, numerację stron, pisanie w cudzysłowie oraz na odsyłacze i przypisy.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
49. Antczak, Mariola
Dokumentowanie źródeł informacji „po nowemu” : wybrane problemy / Mariola Antczak //
Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 3, s. 11-13
50. Sebastjan, Danuta
Bibliografia załącznikowa i przypisy bibliograficzne / Danuta Sebastjan, Urszula Tobolska //
Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 3, s. 11-19
51. Stróżyński, Klemens
Jak korzystać z cudzych tekstów w publikacjach / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. 2006, nr 6, s. 4-7
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