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1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE:
• Hierarchia celów i specyfika uczenia się na studiach wyższych.
• Wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, sympozja, seminaria, lektoraty.
• Czym się będziemy zajmować na proseminarium?
• Literatura przedmiotu.
2. METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH TEOLOGICZNYCH:
• Metoda teologiczna.
• Metoda historyczna.
• Metoda prawna.
• Wnioskowanie indukcyjne i dedukcyjne.
3. PODSTAWOWE ELEMENTY PRACY PISANEJ:
• Kryteria naukowości.
• Ustalenie dziedziny i problematyki badawczej.
• Wybór tematu.
• Charakterystyka tematu.
4. ETAP PRZYGOTOWANIA PRACY:

• Kwerenda – poszukiwania bibliograficzne
• Układ bibliografii załącznikowej.
• Dokumentacja pracy – fiszki.
• Struktura – plan – spis treści.
• Skróty – wykaz i sposób „użycia”.
5. PRZYPISY:
• Informacje wstępne.
• Podstawowe reguły.
• Rodzaje przypisów.
• Technika sporządzania.
• Cytaty.
6. ELEMENTY STRUKTURY PRACY – MERYTORYCZNA STRONA PRACY:
• Wstęp pracy magisterskiej.
• Metody badawcze.
• Warunki tworzenia treści pracy.
• Warsztat pisarski (styl, interpunkcja, znaki logiczne, błędy).
7. ELEMENTY STRUKTURY PRACY – INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
• Karta tytułowa.
• Wydruk pracy.
• Złożenie i obrona pracy magisterskiej.
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Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela przedmiotu.
Praca ze wskazanymi tekstami do ćwiczeń – wyrobienie nawyku
prawidłowego cytowania źródeł i opracowań.
Umiejętność doboru tematów prac dyplomowych i klasyfikacji materiałów
archiwalnych oraz opracowań książkowych i artykułów prasowych.
Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem w gmachu WTL UŚ.
Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia 2000;
Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomowa lub doktorską: wybór
tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1998;
Grzechowiak S., Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych,
Gniezno 1995;
Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 2002;

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Wrocław 2003 (wyd. 5);
Wojcik K., Piszę pracę magisterską – przewodnik dla autorów akademickich prac
promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Warszawa 2002.
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Zaliczenie przez studenta treści poznanych na ćwiczeniach.
Zrozumienie sposobu budowania przypisów i zapisywania ich ciągu.
Ocena ze strony nauczyciela przedmiotu

