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INSTRUKCJA PISANIA PRAC NAUKOWYCH  

(nadsyłanych do publikacji przez KNT) 
 

Warunkiem podstawowym do umieszczenia tekstu w publikacji posiadającej charakter 

naukowy jest jego naukowy charakter. Z powodu istnienia różnych opinii odnośnie do 

rozumienia naukowego charakteru prac poniższa instrukcja przedstawia kryteria 

naukowości przyjęte w Kole Naukowym Teologów KUL. Według tych kryteriów oceniane 

są artykuły przesyłane do publikacji w pozycjach Koła. 

 

Podejmowana w artykułach tematyka 

Teksty wydawane w publikacjach naukowych powinny podchodzić do opisywanego 

aspektu w sposób naukowy, tzn. właściwy regułom przyjętym w środowiskach akademickich. 

Nie oznacza to zatem dowolności podejmowanej w artykułach tematyki, gdyż nie każda 

tematyka ma charakter stricte naukowy. Charakter akademicki posiadają w pierwszej 

kolejności te opracowania, które dążą do rozwiązania naukowego problemu przedstawionego 

w pracy. Nie wynika z tego jednak, że tylko takie prace mają charakter naukowy. 

Zaproponowanie nowej metody badawczej, odkrycie jakiegoś problemu, przedstawienie stanu 

badań nad danym zagadnieniem, zaprezentowanie różnych stanowisk dotyczących 

konkretnego problemu itp. również mieści się w obrębie problematyki naukowej. 

Podejmowane przez badacza zagadnienia nie są w każdym razie dowolne. Na pewno ważne 

jest, żeby artykuł zawierał hipotezę (tezę), jej metodologiczne uzasadnienie (weryfikację, 

falsyfikację) oraz wynikające stąd wnioski. 

Należy również pamiętać, że podejmowana w artykule tematyka powinna być 

adekwatna do kompetencji autora. W przeciwnym wypadku autor nie opracuje danego tematu 

rzetelnie. Jest to szczególnie ważne w przypadku analizy tekstów źródłowych, które zawsze 

powinny być podstawowym punktem odniesienia badacza. Żadne przepisywanie opracowań 

nie wzbogaca tak bardzo pracy, jak bazowanie na tekstach oryginalnych podczas analiz. 

 

Dobór tematu pracy 

 

Trzeba pamiętać, że tytuł artykułu powinien odzwierciedlać to, o czym dane 

opracowanie jest. Dobór tytułu nie jest zatem dowolny, ale podporządkowany treści pracy. 

Wartościowe jest ustalanie takiego tytułu artykułu, który od razu informuje o problemie, 

o którym dane opracowanie będzie traktować. 

Zależność tytułu artykułu od treści opracowania sprawia, że tytuł musi być 

kompatybilny z samym opracowaniem. Niedopuszczalne jest zatem ustalanie takiego tematu 

pracy, który nie odpowiada jego treści. Dla przykładu, błąd popełnia ten, kto zdecydował się 

na temat „Istota nieomylności Kościoła katolickiego”, a w treści artykułu analizuje tylko 
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spojrzenie np. Benedykta XVI na istotę nieomylności. Ogólnie postawiony w tytule problem 

jest rozwiązywany w oparciu o jednostkową opinię, co powoduje niekompatybilność 

pomiędzy tematem a treścią opracowania. W takim przypadku albo należałoby zmienić temat 

(Istota nieomylności Kościoła katolickiego w ujęciu Benedykta XVI), albo odwoływać się 

w opracowaniu również do innych opinii. Teoretycznie jest możliwe zachowanie podanego 

powyżej tematu z zaprezentowaną treścią, ale w takim przypadku należałoby bardzo 

precyzyjnie wytłumaczyć we wstępie, dlaczego opinia Benedykta XVI ma być tą „jedynie 

poprawną” w odniesieniu do podejmowanego zagadnienia. 

 

Logiczna struktura pracy 

 

Praca powinna być odpowiednio podzielona na mniejsze partie. Z jednej strony 

ułatwia to lekturę tekstu, z drugiej pokazuje uporządkowanie i logiczne następstwo 

prezentowanych treści, jak również sukcesywny rozwój prowadzonych analiz. Nie ma zatem 

dowolności przy podziale pracy. Nagłówki muszą konsekwentnie rozwijać myśl autora  

i zawierać kolejne etapy prowadzonych badań. 

Zasadniczo w przypadku artykułów naukowych należy ograniczyć się do podziałów 

drugiego stopnia bez wliczania tytułu pracy (tzn. oprócz tytułu składanego nagłówkiem 

pierwszego stopnia, wolno jeszcze użyć nagłówków drugiego i trzeciego stopnia). 

Korzystanie z nagłówków czwartego stopnia jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych 

sytuacjach. Ograniczenie poszczególnych stopni wynika z charakteru pracy. Niewielkie 

objętościowo artykuły mające ok. 20-30 tys. znaków wyglądają źle w przypadku ich 

nadmiernego dzielenia nagłówkami. 

Nie ma reguły wyznaczającej, ile nagłówków powinno się znaleźć w pracy. Zależy to 

od objętości tekstu i badanego zagadnienia. Na pewno powinien znaleźć się nagłówek 

wprowadzający w pracę (zatytułowany „wstęp”, „wprowadzenie” lub podobnie) oraz 

nagłówek zamykający artykuł (zatytułowany „podsumowanie”, „konkluzje” lub podobnie).  

W korpusie pracy może się zatem znaleźć 2-4 nagłówków drugiego stopnia (1 to za mało). 

 

Przykład: 

Temat artykułu: Motyw życia po śmierci w Piśmie Świętym [nagłówek 1 stopnia] 

 

Możliwa struktura pracy: 

 

Wstęp [nagłówek 2 stopnia] 

1. Motyw życia po śmierci w Starym Testamencie [nagłówek 2 stopnia] 

1.1 Motyw życia po śmierci w księgach historycznych [nagłówek 3 stopnia] 

1.2 Motyw życia po śmierci w pismach mądrościowych  [nagłówek 3 stopnia] 

1.3 Motyw życia po śmierci w wyroczniach prorockich [nagłówek 3 stopnia] 
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2. Motyw życia po śmierci w Nowym Testamencie [nagłówek 2 stopnia] 

2.1 Motyw życia po śmierci w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich [nagłówek 2 stopnia] 

2.2 Motyw życia po śmierci w listach apostolskich [nagłówek 3 stopnia] 

2.3 Motyw życia po śmierci w Apokalipsie św. Jana [nagłówek 3 stopnia] 

Konkluzje [nagłówek 2 stopnia] 

 

Warto również pamiętać, że elementem logicznej struktury pracy jest także właściwy 

podział na akapity. Nie ma reguły określającej, ile akapitów powinno się znaleźć w artykule. 

Warto jednak starać się nie dopuszczać do sytuacji, w której nie ma przynajmniej jednego 

akapitu na stronie. Z drugiej strony należy unikać nadmiernego dzielenia na akapity. 

 

Wstęp, korpus i zakończenie pracy 

 

Wstęp i zakończenie, ze względu na ważne miejsce, jakie zajmują w pracy, również 

rządzą się określonymi zasadami i komponentami, które należy uwzględniać podczas pisania 

artykułu. Wstęp wprowadza w problematykę pracy, zakończenie zaś ją podsumowuje. Z tego 

też powodu wstęp będzie przygotowywał całą aparaturę naukową artykułu, która zostanie 

wykorzystana w korpusie pracy, zakończenie natomiast będzie stanowiło w pewnym sensie 

zdanie relacji z przeprowadzonych badań. 

Na wstęp artykułu składają się następujące elementy: „zagajenie” wprowadzające  

w poruszaną problematykę i ukazujące ważność (aktualność) poruszanego zagadnienia, 

precyzyjne określenie celu pracy (najważniejszy punkt), opis metody osiągnięcia 

postawionego celu, przedstawienie dotychczasowych wyników badań nad danym 

zagadnieniem oraz przedstawienie struktury pracy. Dopuszcza się możliwość pominięcia we 

wstępie przedstawienia wyników dotychczasowego stanu badań ze względu na bogatą często 

literaturę poruszanych zagadnień. 

Na korpus pracy składają się analizy, które mają doprowadzić do rozwiązania 

problemu (celu) postawionego na wstępie opracowania. 

Zakończenie składa się z następujących komponentów: przypomnienie celu i metody 

pracy, przedstawienie wniosków wynikających z przeprowadzonych analiz (czyli realizacja 

celu pracy), przedstawienie ewentualnych trudności wynikłych podczas analiz oraz 

przedstawienie dalszej perspektywy badań nad danym zagadnieniem (jeżeli autor w trakcie 

analiz zauważył, że coś jeszcze w tej materii można by było zrobić, a jemu to się nie udało). 

Generalnie wstęp i zakończenie powinny stanowić ok. 15% całości pracy. 

 

Język 

Praca naukowa powinna być pisana językiem naukowym, a nie potocznym, lirycznym 

czy popularnonaukowym. Cechami języka naukowego jest m.in. korzystanie z fachowego 
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słownictwa, unikanie wyrażeń i słów potocznych, unikanie apostrof, rzeczowników  

w wołaczu oraz czasowników pierwszej osoby liczby pojedynczej i mnogiej. Autor nie 

powinien zdradzać emocjonalnego podejścia do badanego zagadnienia. Język naukowy 

cechuje intersubiektywna komunikowalność. Oznacza to, że odbiorca po przeczytaniu 

artykułu powinien wiedzieć, o czym ten tekst jest i co autor próbuje w nim udowodnić (jaki 

jest cel pracy). Nie wynika z tego jednak, że czytelnik musi rozumieć absolutnie wszystko  

z artykułu, gdyż brak wiedzy w odniesieniu do konkretnych, nieraz bardzo złożonych, 

problemów naukowych może mu to uniemożliwić. 

Język artykułu naukowego nie jest językiem wystąpienia. Oznacza to, że opracowanie 

naukowe musi być pozbawione wszystkich tych elementów, które mogą być dopuszczalne 

podczas wygłaszania referatu. Rażącym błędem jest umieszczanie w artykułach naukowych 

zwrotów typu: „szanowni państwo”, „na początku mojego wystąpienia 

chciałbym/chciałabym” itp. O ile tekst naukowy może być wygłoszony w takiej formie  

w wystąpieniu publicznym, o tyle tekst wystąpienia nie może być potraktowany jako tekst 

naukowy. Z tego powodu autorzy, którzy opracowali tekst wystąpienia w oparciu  

o właściwości języka publicystycznego, są zobowiązani przerobić ten tekst stosownie do 

wymogów języka naukowego. 

 

Cytowania i przypisy 

Cytowanie cudzych opinii, jeżeli zostało opatrzone stosownym przypisem, jest 

elementem przyjętym w publikacjach naukowych. Nie oznacza to jednak możliwości 

umieszczania w pracach naukowych dowolnej ilości cytatów. Zasadniczo ilość cytatów, jeżeli 

nie zmienia tego charakter pracy, powinna być znacząco ograniczona. Po pierwsze dlatego, że 

cytaty pozwalają na sztuczne zwiększenie objętości pracy przy zmniejszeniu wkładu 

własnego autora. Zdarza się też, że autor cytuje jakiś tekst po to, by następnie w komentarzu 

do niego powtórzyć jego brzmienie własnymi słowami. Po drugie dlatego, że stwarzają 

wrażenie pracy wyłącznie odtwórczej. Po trzecie dlatego, że zdradzają niekompetencje autora 

i jego niezrozumienie cytowanego tekstu. W związku z tym dużo lepszym rozwiązaniem jest 

parafraza, czyli niedosłowne przytoczenie cudzej wypowiedzi przy opatrzeniu parafrazy 

odpowiednim przypisem odsyłającym. 

Oczywiście w przypadku np. egzegezy, gdzie precyzyjne brzmienie tekstu 

wyjściowego jest bardzo ważne, cytowania muszą być dokładne. Niemniej nawet przy takich 

badaniach nie można pozwolić sobie na sztuczne zwiększanie objętości pracy przez 

powtarzanie tego, co znajdowało się w cytowanym tekście. 

Nie jest rzeczą dobrze widzianą, kiedy w kilku przypisach z rzędu pojawia się 

odwołanie do tej samej publikacji, gdyż zdradza to „jednostronność” autora i nierzetelne 

przeanalizowanie różnych źródeł, które pomogłyby mu rozwiązać postawiony we wstępie 

pracy problem badawczy. 
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Aparatura naukowa 

Artykuły naukowe powinny być wyposażone w aparaturę naukową, czyli elementy 

pokazujące narzędzia wykorzystane podczas pisania pracy oraz szeregujące daną pracę  

w obrębie całej dziedziny naukowej. Do aparatury naukowej zalicza się przypisy, bibliografię, 

słowa klucze (w języku, w którym powstał artykuł, oraz w takim, w którym artykuł nie 

powstał), streszczenie oraz abstrakt. Na początku opracowania powinny być również zawarte 

podstawowe informacje o autorze (imię, nazwisko, posiadane tytuły naukowe, afiliacja). 

 

Poprawność językowa 

Każdy artykuł powinien być napisany według standardów obowiązujących w danym 

języku. Oznacza to poprawność ortograficzną, interpunkcyjną i stylistyczną. Dzięki 

rozwojowi procesorów tekstowych (Word, Writer) problem poprawności ortograficznej został 

w znacznej mierze wyeliminowany. W odniesieniu do poprawności interpunkcyjnej  

i stylistycznej ciągle jednak zdarzają się elementarne potknięcia zdradzające 

nieprzygotowanie autorów w tej materii (a tymczasem przygotowanie językowe jest 

warunkiem sine qua non każdego naukowca). Z tego powodu, jeżeli ktoś jest świadomy 

swoich braków w tej dziedzinie, przed wysłaniem artykułu powinien zasięgnąć konsultacji 

osoby biegłej w znajomości standardów języka polskiego. 

Postanowienia końcowe (istotne!)  

W oparciu o te osiem podstawowych kryteriów są rozpatrywane artykuły 

nadsyłane do Koła. Zasadniczo tekst powinien spełniać wszystkie osiem kryteriów. Jeżeli 

redaktorzy stwierdzą naruszanie zbyt dużej ilości spośród nich (powyżej dwóch), zastrzegają 

sobie prawo do odrzucenia tekstu bez możliwości jego autorskiej korekty w celu 

dostosowania do przyjętych norm. Jeżeli artykuł narusza tylko niektóre kryteria, zwłaszcza te 

mniej istotne względem innych, redaktorzy mogą (nie muszą) odesłać tekst do autora w celu 

jego redakcji pod kątem wskazanych uchybień. 

Każdy artykuł, zanim zostanie odesłany do recenzji dyplomowanego pracownika 

naukowego, przechodzi tzw. recenzje wewnętrzne. Jeżeli artykuł otrzyma dwie negatywne 

recenzje wewnętrzne, zostaje on odrzucony (w przypadku negatywnej i pozytywnej artykuł 

zostaje zachowany do recenzji pracownika naukowego) z możliwością wydrukowania go  

w kolejnej publikacji, jeżeli autor dopasuje tekst do wymogów przedstawionych w instrukcji. 

 


