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Wskazówki dotyczące przygotowania prezentacji  
do obrony pracy magisterskiej 

 

Jednym z elementów obrony pracy magisterskiej na kierunku zarządzanie jest prezentacja pracy. 

Ma ona przygotowywać do przedstawiania wyników prowadzonych przez Państwa analiz w życiu 

zawodowym. Dobrze jest przygotować prezentację wyników realizacji pracy magisterskiej na kilka dni 

przed egzaminem dyplomowym. Mogą Państwu być w tym pomocne poniżesz wskazówki.  

1. W prezentacji pracy można wykorzystać przygotowane materiały w formie prezentacji 

multimedialnej, bądź papierowej np. w formie plakatu, bądź wydrukowanych w 3 kopiach 

notatek. 

2. Prezentacja pracy nie może trwać dłużej niż 5 minut. Przestrzeganie tego czasu jest okazaniem 

dobrego przygotowania i szacunku dla komisji egzaminacyjnej. 

3. Prezentacja powinna zawierać następujące elementy: 

a) tytułu pracy, nazwisko i imię autora pracy, nazwisko i imię promotora pracy oraz jego tytuły 

naukowe; 

b) cel pracy lub hipotezy badawcze; 

c) zakres pracy; 

d) zastosowane metody badawcze lub charakterystyka obiektu, dla którego opracowany został 

projekt oraz omówienie przebiegu badań, bądź prac projektowych 

e) wskazanie najważniejszych wyników badań lub omówienie najbardziej interesujących 

rozwiązań w projekcie; 

f) przedstawienie 3-4 najistotniejszych wniosków końcowych; 

W celu ułatwienia przygotowania prezentacji został przygotowany jej szablon. 

4. Przygotowując prezentację należy mieć na uwadze jej czytelność i przejrzystość. Chodzi tu o dobór 

czcionki, wykresów, rysunków i schematów. Przyswajanie treści jest łatwiejsze dzięki elementom 

wizualnym jednak muszą być na tyle wyraźne, by nie budzić wątpliwości odbiorcy.  

5. Częstym błędem jest „przeładowanie” prezentacji informacjami. Chcąc pochwalić się ogromem 

wykonanej pracy można wspomnieć np. o liczbie przeanalizowanych przypadków, zamiast 

omawiać je wszystkie w trakcie egzaminu dyplomowego. 

6. W trakcie prezentacji nie należy „czytać ze slajdów”. W notatkach preferowane jest zapis 

informacji w punktach i omawianie przez dyplomata. 

7. Wszystkie rysunki zamieszczone w prezentacji powinny być podpisane. 

8. W prezentacji należy używać poprawnego języka polskiego. 

9. Przed przystąpieniem do egzaminu należy przećwiczyć prezentację zwracając uwagę na czas jej 

trwania i tempo wypowiedzi. Zbyt szybkie może powodować wrażenie nieprzemyślenia 

przedstawianych treści. 

10.  Ostateczną prezentację najlepiej zapisać i odtwarzać w formacie PDF. 

11.  Warto zapoznać się z recenzjami pracy, ponieważ mogą dotyczyć zagadnień podejmowanych w 

czasie egzaminu dyplomowego. 

 

 


