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Załącznik do: Zasady dyplomowania na kierunku psychologia 

 

STRUKTURA PRACY MAGISTERSKIEJ: WYMAGANIA FORMALNE 

 

Strona tytułowa (zgodna z wzorem podanym w aktualnym Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu 

Śląskiego – link publikowany jest na stronie WNS) 

 

Oświadczenie Autora (zgodnie z wzorem podanym w aktualnym Zarządzeniu Rektora 

Uniwersytetu Śląskiego – link publikowany jest na stronie WNS) 

 

Spis treści 

 

Wprowadzenie – zawiera ogólny zarys problematyki, wyjaśnia powody, dla których autor 

uznaje podjęcie tejże problematyki za istotne i  interesujące oraz zapowiada (skrótowo) 

problem badań własnych oraz sygnalizuje zawartość poszczególnych rozdziałów. 

 

Część teoretyczna pracy – prezentacja problematyki w świetle obowiązujących koncepcji 

teoretycznych i danych empirycznych. Rozdziały części teoretycznej odnoszą się do zmiennych, 

które będą brane pod uwagę w badaniach własnych i do relacji między nimi.  

 

Część empiryczna – prezentacja podjętej problematyki w świetle badań własnych.   

Struktura części empirycznej: 

1. Problem i metodologia badań własnych. 

1.1. Problem i cel badań (autor przedstawia konkretny problem badawczy, 

rozwiązaniem którego chce się zająć oraz wskazuje na jakiej podstawie 

problem ten został sformułowany – posiłkując się treściami ze swojej części 

teoretycznej). 

1.2. Założenia przyjęte w pracy, zdefiniowane zmienne wraz ze sposobem ich 

wskaźnikowania, model badawczy i hipotezy. 

1.3. Metoda i narzędzia badawcze (autor przedstawia metody i narzędzia 

badawcze, które stosuje do pomiaru poszczególnych zmiennych). 

Wykorzystanie w pracy magisterskiej metod badawczych innych autorów 

wymaga respektowania ich praw autorskich.   

1.4. Osoby badane (autor prezentuje próbę badawczą i sposób jej pozyskania). 
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1.5. Procedura (charakterystyka terenu i przebiegu badań, z uwzględnieniem 

wszystkich informacji umożliwiających odtworzenie scenariusza 

prowadzenia badań, prezentacja instrukcji wprowadzającej, w której osoby 

badane zapewnione są o anonimowości i dobrowolności badań).  

 

2. Wyniki badań własnych 

W tym rozdziale autor przedstawia wyniki badań, wraz ze sposobem ich „obróbki” 

statystycznej i rozstrzyga trafność hipotez. Struktura rozdziału podporządkowana 

jest logice pytań badawczych i hipotez. Należy odnieść się do każdego z 

postawionych pytań i każdej sformułowanej hipotezy. Każdy wynik, uzyskany w 

zgodzie z regułami metodologicznymi jest wynikiem godnym szacunku i 

interpretacji, nawet jeśli nie potwierdza hipotezy. Wyniki ujęte są w ramy tabel i 

wykresów. Każda tabela i wykres ma tytuł, a w tekście zawarty jest krótki opis i 

wyjaśnienie tego, co tabela lub wykres przedstawiają.  

 

3. Interpretacja wyników 

W tym rozdziale autor odnosi uzyskane przez siebie wyniki badania do teorii i prac 

empirycznych zaprezentowanych w części teoretycznej. Przeprowadza dyskusję 

własnych wyników w kontekście teorii i badań. Szuka powodów, dla których 

niektóre hipotezy mogły zostać niepotwierdzone. Przyznaje się do ewentualnych 

błędów i wskazuje dalsze kierunki badań. 

 

Podsumowanie i wnioski  

Autor jasno i zwięźle przedstawia konkluzje ze swoich badań oraz pokazuje ich aspekty aplikacyjne, 

tzn. wskazuje możliwość wykorzystania wyników w praktyce psychologicznej. 

 

Bibliografia 

W bibliografii autor podaje wszystkie źródła, z jakich korzystał i na jakie się powoływał w tekście w 

porządku alfabetycznym. Bibliografię sporządza się zgodnie z aktualnymi wytycznymi APA. 

 

Przykłady: 

- dla artykułów: Nazwisko, Inicjał imienia autora (rok wydania). Tytuł. Tytuł czasopisma, nr tomu, 

strony od-do. Np. Kasser T., Ryan R.M. (1993). A dark side of the American dream: correlates of 

financial success as a central life aspiration. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 410–

422. 
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- dla książek: Nazwisko, Inicjał imienia (rok wydania). Tytuł. Miejsce wydania: nazwa 

wydawnictwa. Np. Brzeziński, J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN. 

-dla rozdziałów w książkach: Nazwisko, Inicjał imienia (rok wydania). Tytuł rozdziału. W: Inicjał 

imienia, Nazwisko redaktora (red.) Tytuł książki (strony od-do). Miejsce wydania: nazwa 

wydawnictwa. Np. Czapiński J. (2004). Ekonomiczne przesłanki i efekty dobrostanu psychicznego. 

W:  T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna (s. 192-242). Gdańsk: GWP. 

- dla stron internetowych:  Parzuchowski, M. (2010). Sens pracy. Pobrano z: 

https://www.badania.net/sens-pracy/ (dostęp: 01.10.2020). 

 

Streszczenie – zawiera skrótowe informacje o całej pracy, łącznie z syntetycznym przedstawieniem 

wyników badań własnych (ok. 1-2 strony). 

 

Spis tabel i wykresów 

 

Załączniki – w załącznikach umieszcza się narzędzia badawcze zastosowane w badaniach oraz 

większe zestawienia tabelaryczne wyników (które nie zmieściły się z powodów formalnych w 

tekście). Chodzi o to, aby uwiarygodnić otrzymane wyniki i aby możliwa była replikacja 

przeprowadzonych badań.  

 

Więcej szczegółów na temat prac badawczych z psychologii można znaleźć w następujących 

opracowaniach, m.in.: 

• Harasimczuk, J. , Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów 

psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Wydawnictwo Liberi Libri. 

Dostęp: https://www.liberilibri.pl/harasimczuk  

• Stocki, R., Nęcka, E. (2006). Jak pisać prace z psychologii poradnik dla studentów i badaczy. 

Kraków: Universitas. 
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