
Po co pisać pracę magisterską i komu jest ona potrzebna? Czy to atrapa 
tekstu naukowego czy jednak nie? 
 
Można przyjąć, że taka praca to przepisywanie nieznacznie pozmienianych  
fragmentów książek i wklejanie cytatów. Można już na starcie przyjąć, że 
praca magisterska służy do „otrzymania papierka”, nie zawiera niczego od-
krywczego i dlatego słusznie ginie w czeluściach wydziałowego archiwum. 
Można też przyjąć, że pisze się ją po to, by sobie udowodnić, że 5 lat studio-
wania nie poszło na marne, że człowiek coś wie, że samodzielnie potrafi szu-
kać rzetelnych źródeł, zaprojektować badanie i wyciągać logiczne wnioski z 
wyników. Może nie  jest ona przełomowa, nie zasługuje na Nobla, ale może 
jest ktoś, kto na nią czeka i komu się przyda (choćby miał to być inny stu-
dent, piszący kiedyś swoją magisterkę). 
 
Jeśli tak uważasz, to czytaj dalej! 

 
Znasz kogoś, komu zaimponuje opublikowanie twojego artykułu w czasopi-
śmie naukowym? 
Chcesz mieć namacalny dowód swoich kompetencji? 
Chcesz, aby Twoje badania zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym? 
Uważasz, że pisząc pracę magisterską robisz coś ważnego? 
Chcesz, żeby to co robisz pisząc pracę magisterską przydało się innym? 
 
Teraz jest szansa! Motywację do twórczego zmierzenia się z tematem 
można czerpać z tego, że efekty pracy badawczej zostaną wykorzystane 
i docenione. 
 
Z przyjemnością informuję, że w Instytucie Psychologii UAM powstało otwar-
te czasopismo naukowe „Testy psychologicznej w praktyce i badaniach”. Pi-
smo adresowane jest do psychologów pracujących w praktyce oraz do środo-
wisk akademickich, studentów, a także przedstawicieli dyscyplin pokrew-
nych. Celem głównym pisma jest informowanie o testach psychologicz-
nych wykorzystywanych w badaniach na rzecz prac magisterskich.  
 
Publikując oparty na tekście pracy magisterskiej artykuł pozwala nie tylko 
na podzielenie się z innymi efektami swojej pracy. Jest to też okazja do na-
uczenia się, jak pisać artykuły naukowe. Marzysz o kontynuowaniu nauki na 
studiach doktoranckich? Ubiegasz się o tak zwany diamentowy grant? Jeżeli 
tak – to okazja wprost dla Ciebie. 
 
Podczas pisania prac magisterskich wykorzystuje się komercyjne narzędzia 
lub tworzy (adaptuje) własne. Co do pierwszego przypadku - każde wykorzy-
stanie komercyjnego (kupionego) testu psychologicznego może powiększyć 
wiedzę o jego trafności. To, jakie wyniki uzyskała badana w pracy magister-
skiej grupa może być interesujące dla innych badaczy. 
Co do własnych lub adaptowanych narzędzi - brak informacji o nowych na-
rzędziach wykorzystywanych w celach poznawczych powoduje, że ciągle na 
nowo wymyśla się przysłowiowe koło. Warto upowszechnić swoją metodę! 



A może badasz specyficzne, trudno dostępne grupy osób? Podzielenie się wy-
nikami badań pozwoli czytelnikom na poszerzenie wiedzy o wykorzystywa-
nych narzędziach. 
Przysyłane teksty będziemy zamieszczać w dziale „Doniesienia z badań”. 
Choć wkładasz wiele wysiłku w pisanie pracy magisterskiej, wciąż nie jesteś 
pewien czy jest ona wystarczająco dobra, by napisać na jej podstawie artykuł 
naukowy? Nam się wydaje, że wykorzystanie części pracy magisterskiej jako 
doniesienia z badań praktycznie nie powinno sprawić Ci trudności. To nic 
więcej, niż skrót pracy magisterskiej, na 15-20 stronach. 
W tym dziale publikowane będą prace, zawierające:  

 opis wyników i raport na temat właściwości psychometrycznych narzę-
dzi komercyjnych wykorzystanych w pracy magisterskiej/innej 

 opis wyników i raport na temat właściwości psychometrycznych two-
rzonych na użytek pracy magisterskiej/innej  narzędzi badawczych 

 prace kazuistyczne (nieznany albo mało znany jednostkowy przypadek 
kliniczny lub z zakresu poradnictwa, trudny i/lub interesujący z po-
wodów szeroko rozumianej diagnostyki psychologicznej) 

 prace opisujące techniczne rozwiązania problemów pojawiających się 
podczas stosowania testów psychologicznych. 

Nadesłane prace są kierowane do promotora i recenzenta pracy magisterskiej  
w celu wyrażenia opinii i kwalifikowane do druku przez członków redakcji. 
 
Możesz też – wykorzystując prace nad częścią teoretyczną – skierować tekst 
do działu „Recenzje książek” (dot. diagnozowania, metod i technik diagno-
stycznych i psychometrii). Recenzja nie może być krótsza niż 3 strony i nie 
powinna być dłuższa niż 10 stron. Recenzja powinna mieć charakter ocenia-
jąco-krytyczny; może jednocześnie zawierać swoistą zachętę do lektury. Prace 
w tym dziale nie są recenzowane. 
 
Publikacja to szansa (przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy), że 
ktoś poza Twoim promotorem i rodziną dobrowolnie sięgnie po Twoją 
pracę. Zespół redakcyjny chętnie pomaga w udoskonalaniu ostateczne-
go kształtu przysłanych tekstów. 
 
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z informacjami zamieszczo-
nymi na stronie czasopisma lub napisz do mnie na adres mailowy. 
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