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WYTYCZNE  DO  PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ   

 

Elementy składowe pracy:  

⎯ Wstęp (cel i zakres pracy) 

⎯ Przegląd piśmiennictwa 

⎯ Materiały i metodyka  

⎯ Charakterystyka obszaru badań 

⎯ Wyniki badań  

⎯ Dyskusja wyników  

⎯ Podsumowanie i wnioski 

⎯ Bibliografia 

 

Rozwinięcie elementów składowych pracy: 

 

WSTĘP:  

⎯ Zarysuj problem badawczy, jego znaczenie dla gospodarki przestrzennej, jego nowość, 

uzasadnij podjęcie tematu pracy 

⎯ Sformułuj jasno i przejrzyście cel i przedmiot badań 

⎯ Postaw pytania badawcze, które wskażą kierunek badań 

⎯ Przedstaw hipotezę badawczą 

⎯ Opisz zakres przestrzenny obszaru badań, zakres czasowy materiałów źródłowych pracy. 

 

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA 

⎯ Przedstaw, co inni autorzy napisali na temat Twojego problemu badawczego. 

⎯ Wskaż  na czym polega nowość Twojego badania  

 

MATERIAŁY I METODYKA  

⎯ Zarysuj podejście metodyczne podjętego problemu badawczego i przedstaw podstawowe 

definicje 

⎯ Krótko scharakteryzuj materiały źródłowe  

⎯ Opisz chronologicznie to, co zostało zrobione w kolejnych etapach pracy wskazując na rodzaj 

i źródło wykorzystanych metod. Opisz ten proces tak, aby inny badacz mógł go powtórzyć i aby 

czytelnicy mogli ocenić wiarygodność i dokładność Twojej pracy.  

 

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU  BADAŃ 

⎯ Scharakteryzuj teren opracowania, jeśli problem badawczy dotyczy konkretnej 

przestrzeni. 

 

      WYNIKI BADAŃ 

⎯ Wyniki badań powiąż z celem i zakresem pracy 

⎯ Przedstaw je wraz z ich interpretacją 

⎯ Dla opisania wyników badań wykorzystaj tabele, schematy, grafy. Trzeba jednak pamiętać, 

że mają one uczytelnić wyniki badań, a nie je zagmatwać 

⎯ W przypadku opracowywania analiz przestrzennych, należy opisać ich cel, zakres, 

przedstaw zasób, zwaloryzuj zasób, obszary konfliktowe i problemowe, zasoby warte 

zachowania, ochrony oraz sugerowane zmiany 
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⎯ Kieruj się kolejnością zaproponowaną w metodyce badań. 

 

DYSKUSJA WYNIKÓW  

⎯ Odnieś uzyskane wyniki badań do postawionej na wstępie hipotezy 

⎯ Odnieś uzyskane wyniki badań do literatury przedmiotu  (choćby nie wiem jak bardzo 

Twoje badanie było pionierskie i innowacyjne to na pewno można je powiązać z 

doniesieniami innych naukowców. Zapewne w pewnej mierze inne publikacje i zawarte w 

nich treści były dla Ciebie motywacją do podjęcia wyzwania postawienia pytań badawczych 

i udzielenia na nie odpowiedzi. To bardzo ważny element, ponieważ odniesienie się do 

innych badań stanowi poniekąd o wadze Twoich doniesień. Napisz co uzyskali inni badacze 

w przeszłości, a na co wskazują Twoje obecne wyniki). 

⎯ Odnieś się do użytej metody – jej efektywności i zakresu 

⎯ Możesz w tym miejscu opisać wszelkie niespodziewane rezultaty jakie zaobserwowano. 

Wyjaśnij co jest zaskakujące i nieoczekiwane w wynikach Twojego badania. Spróbuj 

wyjaśnić skąd mógł wziąć się taki wynik i o czym może świadczyć. Dlaczego to, co wyszło 

jest niezgodne z Twoimi oczekiwaniami? 

⎯ Zastanów się, jak Twoje odkrycia mogą odnosić się do innych miejsc i sytuacji, bez 

nadmiernego generalizowania.  

⎯ Omów implikacje (wpływ, relacje, znaczenie), jakie Twoja praca ma dla projektowania, 

planowania, zarządzania i / lub polityki gospodarowania przestrzenią. 

 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI  

⎯ Najpierw udziel odpowiedzi na pytania badawcze i ustosunkuj się do postawionej 

hipotezy (nie bój się przyznać, jeśli twoja hipoteza nie wytrzymała konfrontacji z wynikami 

badań)  

⎯ Podsumuj wyniki swoich badań i przedstaw kluczowe wnioski. 

⎯ Zaobserwowane zjawiska i prawidłowości przedstaw w kontekście szerszej teorii (często 

opisanej we wstępie). 

⎯ Napisz dlaczego podjęte badania są ważne, co można zrobić z ich wynikami, dla kogo 

mogą być one przydatne.  

⎯ Omów implikacje (powiązania, relacje, skutki), jakie mogą mieć wyniki Twoich badań dla 

gospodarowania przestrzenią, zrównoważonego rozwoju, kształtowania krajobrazu, 

planowania, opracowywania polityki rozwoju itp. , jeśli to właściwe. 

⎯ Zaproponuj możliwą kontynuację badań.  

     BIBLIOGRAFIA 

Wymagane jest minimum 30 pozycji, w tym czasopisma naukowe, popularno-naukowe, 

podręczniki i inne opracowania) i inne źródła (np. wykaz źródeł prawa, odpisów, kserokopii 

lub niepublikowanych prac, dokumentów, materiałów wewnętrznych organizacji, protokołów). 

Należy opierać się na źródłach znanych o potwierdzonej renomie. Wysoko oceniane jest 

wykorzystywanie opracowań obcojęzycznych.  

- Spis literatury powinien zostać sporządzony zgodnie z porządkiem alfabetycznym, o 

którym decyduje pierwsza litera nazwiska autora. Literę imienia pisze się po nazwisku,  

- Jeżeli korzystamy z kilku prac tego samego autora, to należy umieścić je w porządku 

chronologicznym.  

- Jeżeli praca nie ma określonego autora stosuje się zasady: 

• - jeśli autorem jest organizacja, uwzględnia się pierwszą literę pierwszego wyrazu 

nazwy organizacji,  
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• - jeśli nie ma określonego autora, należy ją umieścić w wykazie według pierwszej 

litery pierwszego wyrazu tytułu,  

▪ pracę zbiorową umieszcza się zgodnie z nazwiskiem jej redaktora naukowego.  

Spis powinien zawierać kolejno: nazwisko i pierwszą literę imienia autora (ów) pracy, rok 

wydania, jej tytuł, nazwę czasopisma lub wydawnictwa i miejsce wydania, strony 

PRZYKŁADY ZAPISÓW POZYCJI W LITERATURZE: 

1. Alejziak W., 1999. Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wyd. ALBIS, Kraków 

2. Andrejczuk W., 2007. Krajobrazy dolin rzecznych [w:] Doliny rzeczne. Przyroda – 

Krajobraz – Człowiek, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 7, 9 – 27. 

3. Baścik M., 2003. Źródła w krajobrazie Wyżyn Krakowsko – Wieluńskiej i 

Miechowskiej [w:] „Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej” Prace Komisji 

Krajobrazu Kulturowego PTG, 2, 25 – 37. 

4. Gubańska R., 2009. Percepcja rzeki w krajobrazie kulturowym. Architektura 

krajobrazu, 2, 37 – 47. 

5. Latocha P., 2006. Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Drzewa i krzewy 

liściaste, Wyd. Hortpress, Warszawa. 

 

Inne źródła: akty prawne, materiały źródłowe np. spis map itp. Przy sporządzaniu wykazu 

innych źródeł warto pamiętać, iż akty prawne powinny być uporządkowane: według rangi 

i/lub chronologicznie, czyli według daty ich uchwalenia 

Przykład: 

1. Ustawa z dnia 15 maja 1964 Kodeks cywilny, Dz. U. z. 1964 UF 16 poz. 93 

2. Ustawa z dnia 21 lipca 1997 r o gospodarce nieruchomościami. Dz. U. z 1997 r. Uf 

169 poz. 1430 z późno zm.  

3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz. U. z 2005r. 

Uf 169 poz. 1430 z późno zm. 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie …….. Dz. U.Nr 30 

poz. 276. 
Spis map: 

1. N-34-101-A Lublin, mapa topograficzna, wyd. Sztab Gen. WP Warszawa, druk 22 WOT 1995. 

2. 354.221. Osielsko, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, druk OPGK-Poznań 1999. 

Strony internetowe: 

http://pl. Wikipedia.org/Wiki/Leasing. Dostęp 24.02.2013 

http://www.mojedrzewa.pl/atlas/_system/rodzina_oliwkowate.php (dostęp 2.02. 2013) 
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