WSKAZÓWKI DLA MAGISTRANTÓW

Kolejność pisania
Pisząc swoją pracę pamiętaj, że kolejność pisania nie musi (a nawet nie powinna) pokrywać
się z kolejnością, w jakiej poszczególne kawałki tekstu ułożą się w ostateczną całość. Nie
czekaj na natchnienie – po prostu pisz.
Zanim dasz pracę/ rozdział promotorowi do przeczytania, sam/a ją/go przeczytaj – ale dopiero
w kilka dni po napisaniu. Kiedy czytamy własny tekst tuż po napisaniu, nie widzimy tego, co
jest naprawdę napisane, tylko to, co chcieliśmy napisać. Aby zobaczyć, co się napisało, trzeba
zapomnieć, jak się to pisało.
Streszczenie
Streszczenie nie powinno przekraczać 200 słów. Powinno zawierać bardzo zwięzłe
informacje o: problemie, osobach badanych (w nawiasie ich liczba), zastosowanej metodzie
i uzyskanych wynikach (w takiej kolejności).
Całe streszczenie stanowi jeden akapit. Najpierw napisz streszczenie 2-3 razy dłuższe.
Dopiero jak skończysz zacznij je skracać (najlepiej po kilku dniach). Streszczenie
zamieszczamy co prawda na początku pracy, ale piszemy zawsze dopiero po jej zakończeniu.
Jeżeli zaczniesz pracę od streszczenia, to możesz jej nigdy nie napisać!
Możesz również napisać streszczenie w języku angielskim. Będzie ono użyteczne dla
ewentualnego zainteresowanego Twoją pracą obcokrajowca.
Spis treści
Spis treści jest bardzo ważny. Po pierwsze dlatego, że zapewnia czytelnikowi orientację w
strukturze i zawartości pracy. Pamiętaj, że piszesz dla czytelnika, a nie dla siebie. Po drugie,
spis treści pozwala każdemu szybko odnaleźć poszukiwane przezeń informacje. Spis treści
pokazuje także dwustopniową strukturę rozdziałów-podrozdziałów.
Wstęp
Wstęp ma charakter ogólny; powinien być możliwie krótki i przedstawiać szerszy kontekst
problemu, także jego rozmiary, zasięg oraz, w przypadku np. badań jakościowych,
psychologiczny mechanizm powstawania czy „istnienia” badanego zjawiska. We wstępie
powinno także pojawić się uzasadnienie ważności praktycznej oraz teoretycznej problemu, ale
nie powinien zawierać podsumowania całej wiedzy psychologicznej autora.
Rozdziały teoretyczne
Rozdziały teoretyczne są już konkretniejsze i przedstawiają treść szczegółowego problemu
lub problemów, które są przedmiotem własnych badań empirycznych. Powinny krótko
omawiać poszczególne wątki pracy zawarte w jej tytule i zawierać przesłanki (empiryczne
i teoretyczne) związku danego wątku z głównym problemem. Np. praca pt. „Sposoby
radzenia sobie z niską samooceną przez studentów łódzkich uczelni” powinna zawierać
rozdziały, np:
1 Pojęcie samooceny, jej rodzaje i poziomy
2. Regulacyjne funkcje samooceny
3. Specyfika studiowania w Łodzi

Każdy z tych przykładowych rozdziałów powinien zawierać podstawowe informacje (dla
czytelnika nie znającego tematu) oraz przesłanki pozwalające sformułować hipotezy lub
pytania badawcze (np. jakie mogą być następstwa niskiej samooceny), itd.
Rozdziały powinny zaczynać się tytułem wskazującym treść problemu, potem wskazujemy na
czym problem polega, krótko omawiamy dotychczasowe badania nad problemem

i wskazujemy, co jest jeszcze do zrobienia (i my to właśnie zamierzamy zrobić). Tę część
kończymy odrębnym podrozdziałem pt. „Problematyka badań własnych”, który zawiera listę
problemów lub hipotez poddawanych weryfikacji w naszej pracy.
Forma
• Można pisać w pierwszej os. l. pojedynczej; można też pisać bezosobowo np. „zadano
pytanie”
• W przypadku opisu konkretnych wyników używany jest czas przeszły, natomiast wtedy,
gdy mowa o ogólniejszych prawidłowościach (stanowiących np. wnioski z uzyskanych
wyników) używany jest czas teraźniejszy. (Idea jest taka, że wyniki dotyczą tego, co
zdarzyło się w badaniu, stąd czas przeszły. Natomiast prawidłowości dotyczą tego, co jest
zawsze, stąd czas teraźniejszy.)
Cytowanie
Nazwisko (przed nawiasem lub w nawiasie) i data (zawsze w nawiasie) w tekście oznaczają,
że cytowana praca znajduje się w spisie bibliografii (np. Buss, Larsen, Westen i Semmelroth,
1992)
Dopóki nie ma dosłownych cytatów, nie podaje się stron. Stronę podaje się w przypadku
dosłownego cytatu, np. „xxx [tutaj zacytowany fragment],” Kenrick (1994, s. 25).
Symons (cyt. za Buss, 1996) W taki sposób cytuje się pracę, która nie jest umieszczona w
bibliografii – nie dotarliśmy do niej i cytujemy ją za jakimś innym autorem (do którego
dotarliśmy i którego praca znajduje się w bibliografii). Magistrantom wypada dotrzeć
przynajmniej do wszystkich prac polskojęzycznych (cytowanie z drugiej ręki łatwo
dostępnych prac jest świadectwem lenistwa lub braku kompetencji autora).
(por. Wilson i Daly, 1992) Taki skrót (od „porównaj”) stosujemy powołując się na pracę, w
której dany problem jest obszerniej dyskutowany, bądź też pracę, w której przedstawia się
poglądy podobne do naszych.
Struktura
• Każdy paragraf zaczyna się od wcięcia (robimy je tabulatorem) z wyjątkiem pierwszego
paragrafu po tytule lub podtytule. Cały tekst właściwy jest pisany z interlinią 1,5.
Wielkość czcionki 12 pkt., tytuły i śródtytuły mogą być większe, pogrubione itd., w
zależności od fantazji autora. Mniejsze odstępy między liniami mogą być tylko w tekście
jakoś wyróżnionym (cytat, tabela itd.).
• Tytuły i podtytuły układają się w strukturę dwustopniową: tytuły są wypośrodkowane
i pisane wielkimi literami, podtytuły wyrównane do lewej. Jedne i drugie pogrubione.
W razie potrzeby można wprowadzić jeszcze jeden stopień (np. pod-podtytuły pisane
pogrubioną kursywą). Do tytułów i podtytułów wprowadzamy odpowiednie formatowanie
(Nagłówek 1, 2 itd.). Pozwoli to na łatwe przygotowanie spisu treści.
• Między główną częścią, a tekstem ją poprzedzającym jest pewien zwiększony odstęp.
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Problemy badawcze
Po części teoretycznej a przed częścią „Metoda” mogą pojawić się albo problemy badawcze
(pytania), albo hipotezy (próbne odpowiedzi na owe pytania, w formie zdania orzekającego).
Obie formy są uprawnione. Niekiedy w odniesieniu do tego samego problemu możemy
sformułować zarówno kilka pytań, jak i hipotez. Problemy wypisujemy wtedy, kiedy nie
mamy precyzyjnych przypuszczeń co do tego, jakie wyniki się okażą. Hipotezy wypisujemy
wtedy, gdy takie przypuszczenia mamy. Czasami wypisanie problemów zajmuje mniej
miejsca. Tak, czy owak, powinny być ponumerowane, a kolejność problemów lub hipotez
decyduje o późniejszej kolejności przedstawiania wyników.
Każdemu problemowi lub hipotezie może towarzyszyć jedno-dwu-zdaniowe wyjaśnienie,
skąd został wyprowadzony, albo dlaczego jest ważne (warto go badać).
Metoda
Zawiera opis osób badanych, procedury badawczej i zastosowanych materiałów (technik,
narzędzi).
Osoby badane
Należy podawać średnią wieku oraz odchylenie standardowe - SD.
Tabela 3.1
Rozkład liczebności badanych ze względu na kierunek studiów
KIERUNEK

LICZEBNOŚĆ

PROCENT

Mechanika i budowa maszyn

50

18,1

Medycyna laboratoryjna

47

17,0

Akademia muzyczna

42

15,2

Pedagogika specjalna

50

18,1

Zarządzanie i marketing

33

11,9

Finanse i bankowość

55

19,9

Razem

277

100,0

3

17%
41%

11%

St 0-5
St 6-10
St 11-15

9%
22%

St 16-20
St 21 i więcej

Rysunek 1. Staż pracy badanych doradców zawodowych (N=54)

Procedura i materiały
Opis metody powinien informować o tym, co badany po kolei robił w trakcie badania (stąd
też czasami konieczny jest podrozdział „Przebieg badania”) oraz schemat badania - ile było
porównywanych grup i czym się różniły (stąd czasami konieczny jest podrozdział „Schemat
badania” lub „Plan eksperymentu”). Opis powinien być na tyle szczegółowy, by każdy badacz
mógł powtórzyć Twoje badanie jeśli zechce, jednak nie na tyle szczegółowy, by zarzucić
czytelnika drobiazgami.
Opis metody jest silnie uzależniony od jej charakteru. Jednak pewne zasady obowiązują
niezmiennie. Taką zasadą jest opisywanie próby badanej na początku części „metoda” (kto
był badany, płeć, wiek, liczba osób). Później może być różnie. W przypadku badań
korelacyjnych należy opisać, w jaki sposób mierzone były różne korelowane zmienne. W
przypadku badań eksperymentalnych najpierw powinien być:
• podrozdział „przebieg i schemat eksperymentu”, gdzie krótko opisujesz, co badani po
kolei robili i według jakiego schematu byli podzieleni na porównywane grupy np. 2x3;
czy badania miały charakter indywidualny, czy grupowy); potem
• podrozdział „manipulacja eksperymentalna” (gdzie opisujesz, na czym polegała
manipulacja eksperymentalna – np. różne rodzaje instrukcji udzielane różnym grupom
osób), na zakończenie
• podrozdział „pomiar zmiennych zależnych” (gdzie opisujesz, na czym polegał pomiar
zmiennej końcowej, czy objaśnianej, np. jakiegoś rodzaju sądu, opinii, zachowania itd.).
Wyniki
Wyniki omawiamy w kolejności hipotez lub problemów badawczych, którymi skończyła się
teoretyczna część pracy. Wyniki interpretujemy w terminach zmiennych psychologicznych,
a nie wskaźników (behawioralnych czy psychometrycznych).
Tabele i rysunki
Wszystkie tabele powinny być ponumerowane, zatytułowane (tytuł zawsze nad zawartością) i
zamieszczone w tekście w pobliżu miejsca, w którym o nich mowa. W tabelach tekstu
naukowego częściej operuje się odstępami, niż liniami. W szczególności nie stosuje się linii
pionowych – taka jest powszechnie przyjęta konwencja, której należy trzymać się pisząc tekst
naukowy.
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Tabela 2
Analiza wielokrotnej regresji krokowej predyktorów zmiennej „Objawy somatyczne”
Predyktor
Krok 1: Zmienne demograficzne
Płeć
Wiek
Krok 2: Zmienne atrybucyjne
Zewnętrzne
Wewnętrzne
Stabilne
Niestabilne
Krok 3: Zmienne sytuacyjne
Czas bezrobocia
Brak wsparcia finansowego
Wielokrotne R
R2
Uwaga: N = 59
*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001

BETA - krok 1
0,12
0,04

BETA - krok 2

BETA – krok 3

0,12
0,14

0,05
0,12

-0,34
-0,56*
0,03
-0,02

-0,25
-0,48
-0,04
0,18
0,19

0,13
0,02

0,35
0,12

0,41
0,17

Tabela 2
Własności poszczególnych pozycji oraz rzetelności skali „Potrzeba osiągnięć”, N=439

PYTANIE

M

SD

α-Cronbacha po
usunięciu pozycji

Współczynnik
rzetelności
pozycji

Współczynnik
mocy
dyskryminacyjnej
pozycji

1

4,22

0,71

0,56

0,33

0,46

5

4,02

0,90

0,59

0,42

0,47

9

4,57

0,59

0,60

0,29

0,49

13

3,43

1,03

0,68

0,33

0,32

17

3,94

0,79

0,60

0,35

0,45

M skali = 20,18 SD skali = 2,67 α-Cronbacha dla skali = 0,665 SEM = 1,56

Ta tabela ilustruje, w jaki sposób przedstawia się rzetelność pozycji kwestionariusza.
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Tabela 2. 2

TEST

DLA PRÓB ZALEŻNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH SKAL KPWU

t

PARY WYNIKÓW PODDANE ANALIZIE
Para 1
Dźwięk T – Dźwięk R
Para 2
Światło T – Światło R
Para 3
Temp T – Temp R
Para 4
Wystrój T – Wystrój R
Para 5
WS T – WS R
Para 6
Kinest T – Kinest R
Para 7
Czas T – Czas R
Para 8
Ruch T – Ruch R
Para 9
Ob T – Ob R
Para 10
Współ T – Współ R
Para 11
Świad T – Świad R

p

-0,553
-0,930
0,773
1,681
-0,504
0,608
0,785
0,750
-1,362
-0,396
1,403

0,007**
0,363
0,048*
0,108
0,620
0,0002***
0,442
0,462
0,188
0,696
0,315

Uwaga: ujemne wartości testu t Studenta (dla danych zależnych) oznaczają sprzeczny z hipotezą układ średnich
*p < 0,05

** p < 0,01

*** p < 0,001

To jest przykład zbiorczego przedstawienie dużej liczby testów t. Czasami taką tabelę
(odpowiednio mniejszą) warto przedstawić nawet wtedy, gdy mamy tylko 2-3 porównania
testem t, gdyż ułatwia to orientację czytelnika w wynikach.
Tabela 1
Wartości średnie, odchylenia standardowe i korelacje między głównymi zmiennymi (N = 59)

Zmienne
1. Wiek (w latach)

1

2

3

4

5

6

7

8

—

2. Atrybucje zewnętrzne

-0,26*

—

3. Atrybucje wewnętrzne

0,36**

-0,84***

4. Atrybucje stabilne

0,39**

0,48*** -0,38*

5. Atrybucje niestabilne

-0,31**

-0,41***

0,35*

-0,83***

6. Czas bezrobocia (miesiące)

0,33**

-0,06

0,03

0,21

-0,11

—

7. Wsparcie finansowe b)

-0,19

-0,05

-0,04

-0,15

0,13

-0,19

—

8. GHQ-28- objawy somatyczne

0,05

0,12

-0,24

0,16

-0,14

0,19

0,17

—

Średnie

340,27

0,47

0,61

0,69

0,39

100,54

0,24

60,47

Odchylenia standardowe

110,24

0,50

0,49

0,46

0,49

110,71

0,43

40,19

—
—
—

Uwaga: N = 59, *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001

Ta tabela pokazuje, w jaki sposób poradzić sobie z zamieszczeniem dużej liczby korelacji.
Aby nie poszerzać tabeli, w „główce” umieszczamy tylko numery korelowanych zmiennych
(zmienne są ponumerowane z boku). Przy mniejszej liczbie korelowanych zmiennych ich
nazwy należy umieścić zarówno w główce, jak i boczku tabeli. Zauważ, że wszystkie
korelacje są umieszczone jedynie pod przekątną (to co mogłoby być nad przekątną, byłoby
lustrzanym odbiciem tego co jest pod przekątną, nie należy więc tego powtarzać).
Wprowadzenie gwiazdek celem oznaczenia korelacji istotnych statystycznie czyni tabelę
bardziej czytelną (niż gdyby była po wprowadzeniu dodatkowych wierszy lub kolumn
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zamieszczających wartości p). W tabeli zamieszczamy wszystkie uzyskane korelacje, a więc
nie tylko korelacje istotne.
Taką tabelę warto sporządzić nawet wtedy, gdy mamy tylko trzy zmienne korelowane,
bowiem dzięki tabeli jeden rzut oka wystarcza do zorientowania się we wzorcu wyników.
Rysunki mogą być wykonane Excelu i przeniesione do Worda (takie zabiegi dają najlepszy
rezultat estetyczny). Podobnie jak tabele, rysunki powinny mieć numerację ciągłą w całym
tekście, a nie w ramach rozdziału. Podpisy umieszczamy pod wykresem (rysunkiem).
Rysunek powinien mieć opisane osie. Zauważcie, że te same dane można ilustrować albo
rysunkiem, albo tabelą. Zawsze wybieramy tylko jeden z tych sposobów ilustracji jakiegoś
wyniku – nie należy tego samego wyniku ilustrować zarówno rysunkiem, jak i tabelą.
36
Konkretne Przeży cie

34
Średnia

32

Ref leksy jna Obserwacja

30
Abstrakcy jne Uogólnianie

28
26

Akty wne
Ekspery mentowanie

24
22
R

B

A

S

P

K

Wykres
4.6
Różnice w zakresie faz uczenia się osób o różnych typach osobowości zawodowej
Typy osobowości: R - Realistyczna, B – Badawcza, A – Artystyczna, S – Społeczna, P- Przedsiębiorcza, K –
Konwencjonalna

30

liczba osób

25

24
22

21

20

Zawodowi
15

13

Personalni

10

8
4

5

3

3

0
ekspresyjny

przyjacielski

kierujący

analityczny

"styl społeczny"

Rysunek 5. Struktura „stylów społecznych” doradców zawodowych (N=54) i doradców personalnych
(N=46)
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Wykresy mogą być liniowe lub słupkowe (słupki sugerują nieciągłość, linie sugerują ciągłość
zmiennej). Słupki mają jeszcze tę zaletę, że można na nich umieścić wartości średnich, co
odciąża tekst od nadmiernej ilości danych liczbowych.
Opowiadanie rysunku jest zwykle najłatwiejszym sposobem na czytelny opis wyników.
Wszystkie rysunki lub tabele sporządź sobie w ostatecznej, czytelnej postaci zanim
przystąpisz do opisu wyników – w tej kolejności jest to znacznie łatwiejsze niż w odwrotnej.
Zauważ, że do przedstawiania interakcji bardziej nadają się rysunki niż tabele.
Każda tabela lub rysunek powinna w całości mieścić się na jednej stronie.
Uwagi objaśniające tabelę (np. rozwinięcie skrótów, jakie w tabeli zamieszczono) powinny
znajdować się bezpośrednio pod tabelą. Wynika to z ogólnej zasady, że tabela powinna być
czytelna sama, bez konieczności odwoływania się do tekstu (ta sama zasada obowiązuje w
przypadku rysunku, który również powinien zawierać kompletne objaśnienie).
Krótki komentarz po opisaniu wyników wskazuje, jakie jest znaczenie wyników z punktu
widzenia problemu lub hipotezy. Jeżeli były hipotezy, stosujemy formułkę „Wynik ten jest
zgodny (niezgodny) z hipotezą 1.”
Przedstawianie podstawowych wyników (przykłady)
• Wyniki testu chi kwadrat: χ2 (1; 148) = 23,00; ϕ = 0,39; p < 0,001
W nawiasie umieszczona jest liczba stopni swobody (df), po znaku równości wartość
statystyki, phi to wskaźnik siły zależności (korelacja), wreszcie p to poziom
prawdopodobieństwa.
• Wyniki analizy wariancji: F(1;314) = 268,05; p < 0,001, eta2 = 0,46
W nawiasie liczba stopni swobody, po znaku równości wartość statystyki F, potem poziom
prawdopodobieństwa p, potem wskaźnik siły zależności.
• Wyniki testu t Studenta: t (434) = 1,62; p = 0,11 , eta2 = 0,006
W nawiasie liczba stopni swobody (N-1), po znaku równości wartość statystyki, na końcu
poziom prawdopodobieństwa i wskaźnik siły zależności.
• Wyniki korelacji: r = -0,58, n = 426, p < 0,0005
Podsumowanie i dyskusja
Ostatnia część pracy powinna rozpocząć się od podsumowania wyników (często
poprzedzonego przypomnieniem hipotez lub problemów badawczych). Potem powinna
nastąpić dyskusja nad tym, jak wyniki te mają się do rezultatów uzyskanych przez innych
badaczy, niekoniecznie na dokładnie ten sam temat; można odwoływać się do wyników
dotyczących np. zbliżonych zmiennych. W szczególności wskazać należy, co w Twoich
wynikach jest podobne, a co odmienne od wyników innych autorów.
Potem powinna być mowa o szerszym znaczeniu uzyskanych wyników (co z nich wynika dla
teorii lub praktyki) i ewentualnie o perspektywach dalszych badań (co jeszcze jest niejasne,
jakie dalsze problemy lub hipotezy nasuwają Twoje badania itd.).
Bibliografia
Bibliografia zaczyna się od nowej strony. Przyjrzyj się uważnie, w jakiej kolejności są
wpisywane dane bibliograficzne. Nieco inaczej wygląda to dla książek (np. Hofstede, 2000);
artykułów w czasopismach (np. Harris, Heller i Braddock, 1988), rozdziałów w książkach
(np. Łukaszewski, 1984; Banasikowska, 2001), maszynopisów niepublikowanych (np.
Krzemińska, 2002), prac w druku (np. Paszkowska-Rogacz, w druku) a wreszcie źródeł
elektronicznych (Denis i Vander Wal, 2010; „Basics of APA Style Tutorial”, 2016 – gdy brak
jest autora tekstu zamieszczonego w Internecie umieszczamy go w bibliografii w kolejności
zgodnej z pierwszą literą tytułu). Masz tu przykłady na każdą z tych możliwości i Twoja
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bibliografia powinna dokładnie trzymać się tego wzorca, łącznie z kropkami, przecinkami,
spacjami, wcięciami, drukiem pochyłym oraz używaniem spójnika „i”. W bibliografii
powinny znaleźć się wszystkie zacytowane przez Ciebie prace i tylko te prace.
Banasikowska, I. (2001). Rola różnic indywidualnych w badaniach nad poczuciem czasu
u człowieka. W: W. Ciarkowska, A. Matczak (red.), Różnice indywidualne: wybrane
badania inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelaua (s.
117-133). Warszawa: Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu
Warszawskiego.
Basics of APA Style Tutorial (2016, 18 kwietnia). Pobrano ze strony
http://www.apa.org/journals/webref.html./
Dennis, J. P., Vander Wal, J. S. (2010). The Cognitive Flexibility Inventory: Instrument
development and estimates of reliability and validity. Cognitive Therapy and
Research, 34, 241–253, doi:10.1007/s10608-009-9276-4.
Harris, M. M., Heller, T., Braddock, D. (1988). Sex differences in psychological well-being
during a facility closure. Journal of Management, 14, 391-402.
Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje, Warszawa: PWE.
Krzemińska, R. (2002). Osobowościowe i poznawcze wyznaczniki gotowości jednostki do
organizacyjnej zmiany, nieopublikowana praca magisterska, Uniwersytet Łódzki,
Instytut Psychologii.
Łukaszewski, W. (1984). Umiejscowienie w czasie. W: W. Łukaszewski, Szanse rozwoju
osobowości (s. 157-184). Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
Paszkowska-Rogacz, A. Orientacja temporalna młodzieży a jej dojrzałość do planowania
karier, Journal of Counsellogy, w druku.
Aneks
W aneksie zaprezentuj fragmenty stosowanych przez Ciebie technik, (np. przykładowe
pozycje), szczególnie, gdy test jest chroniony prawami autorskimi – ta uwaga odnosi się nie
tylko do narzędzi zakupionych w pracowni testów, ale również do tych, które są udostępniane
przez autorów na osobistą prośbę studenta czy promotora). Wyjątek dotyczy autorskich
ankiet, scenariuszy wywiadów, opisów eksperymentów – te trzeba opisać dokładnie
i całościowo.
W aneksach można również przedstawić rezultaty pośrednich analiz statystycznych,
wykonywanych na etapie eksploracji danych np. takie jak analizy normalności rozkładu
zmiennych.
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