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Struktura pracy licencjackiej

Tytuł Powinien odzwierciedlać istotę badanego problemu

Wstęp
Znaczenie tematu, problem badawczy, cel pracy, zakres pracy, metody
badawcze, hipotezy (ewentualnie tezy), opis struktury pracy (zawartości 
poszczególnych rozdziałów)

Rozdz. I
Rozdział o charakterze teoretycznym / definicyjnym / klasyfikacyjnym 
(definiujemy zjawisko, opisujemy różne jego wymiary / przyczyny i skutki); 
bazuje na krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu

Rozdz. II
Rozdział najczęściej o charakterze empirycznym (pokazujący skalę i strukturę 
zjawiska; zalecane analizy i porównania międzynarodowe)

Rozdz. III
Rozdział najczęściej pogłębiający analizę rozpoczętą w rozdz. II.; może opierać 
się na studiach przypadków lub badaniach własnych

Zakończenie
Podsumowanie najważniejszych wyników badań i analiz, pokazanie zastosowań 
praktycznych badań 

Bibliografia Spis wykorzystanych pozycji literatury przedmiotu, w tym: książek, artykułów, 
raportów, aktów prawnych, materiałów źródłowych pochodzących z firm, stron 
internetowych 

Spis tabel Lista tabel wraz z numerami stron

Spis rysunków Lista rysunków wraz z numerami stron



Przykładowe tytuły pracy licencjackiej (1)

Analiza procesu upadłościowego przedsiębiorstw na przykładzie Enronu i Lehman 
Brothers

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – analiza firm 
Admiral Boats i Orion Investment

Źródła finansowania a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 
i Niemczech

Wpływ funduszy europejskich na rozwój jednostek samorządu terytorialnego –
analiza na przykładzie gminy miejskiej Sławno

Innowacje produktowe – analiza na przykładzie firm Apple i Samsung

Korupcja a funkcjonowanie gospodarki - analiza na przykładach Szwecji, Grecji i 
Polski

Wpływ danin publicznych na rynek pracy - analiza na przykładach Danii, Korei 
Południowej i Nowej Zelandii



Przykładowe tytuły pracy licencjackiej (2)

Instytucja świadka koronnego i jej rola w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej

Handel ludźmi – aspekty społeczno-ekonomiczne

Podatki jako źródło dochodu budżetu państwa

Metody resocjalizacji skazanych w zakładach karnych

Bankowość internetowa - analiza na przykładach mBanku i Inteligo

Terroryzm i jego konsekwencje ekonomiczne

Sądownictwo w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej

Inwestycje gminne – analiza na przykładzie gminy Żnin

Rola zasobów energetycznych we współczesnej gospodarce. Analiza na przykładzie 
Polski i Norwegii



Przykładowy plan pracy licencjackiej (1 i 2)
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Przykładowy fragment rozdziału pierwszego (1)



Przykładowy fragment rozdziału pierwszego (2)



Przykładowa tabela i rysunek (1)



Przykładowa tabela i rysunek (2)



Przykładowa bibliografia (1)



Przykładowa bibliografia (2)


