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Wstęp

We wstępie formułujemy problem badawczy, czyli jasno przedstawiamy, czym Autor
zajmuje się w pracy. Można krótko wspomnieć skąd się wziął pomysł i motywacja do podję-
cia problemu – np. praca zawodowa Autora/Autorki, praktyki zawodowe, zainteresowanie
tematem ważnym dla gospodarki, lokalnej społeczności, firmy z którą się współpracuje
itp. Jeżeli Autor/Autorka pracuje w danej branży lub z innych powodów zna ją na wylot,
należy o tym wspomnieć, bo jest to dodatkowy atut jeżeli chodzi o znajomość problemu.

Na tej podstawie definiujemy hipotezę badawczą oraz stawiamy cel pracy. Cel pracy,
np. przeprowadzenie symulacji Monte Carlo dla procesu produkcji czegoś przy różnych
wielkościach partii w celu zbadania zależności między wielkością partii a produktywno-
ścią. Cel musi być skwantyfikowany (patrz: metodyka wyznaczania celów SMART), czyli
trzeba określic miary oceny rozwiązania (KPI), np. zbudowanie, zweryfikowanie i zwali-
dowanie modelu symulacyjnego, zdefiniowanie scenariuszy badawczych, przeprowadzenie
XX uruchmień symulacji w każdym scenariuszu itp. - wszystko w celu uzyskania instancji
danych input-output pozwalających przeprowadzić wnioskowania statystyczne. Hipoteza
badawcza (teza), czyli podejrzenie, że istnieje jakiś związek między zmiennymi w proble-
mie i chcemy jego istnienie potwierdzić lub mu zaprzeczyć, np. wielkość partii produkcyjnej
ma wpływ na średnią dobową produktywność.

Metodą badawczą będzie tutaj eksperyment obliczeniowy z wykorzystaniem modelu
symulacyjnego, czyli przeprowadzenie symulacji MC w programie X albo rozwiazanie
problemu z wykorzystaniem modelu MIP.

Dalej idzie standardowa formułka, że układ pracy jest następujący. W rozdziale 1
przedstawiono ....... W rozdziale 2 ..... W rozdziale 3 .....
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1 Tytuł rozdziału 1

W rozdziale 1 zwykle dokonuje się przelądu literatury związanej z problemem badawczym
pracy. Nie przepisujemy wszystkich książek, jakie wpadną nam w ręce, tylko wybieramy
taki materiał, który jest przydatny dla pisanej pracy.

To jest podstawowa sprawa: nie zgubić problemu badawczego i nie pójść w "wątki
poboczne". Należy omówić, jak problem jest przedstawiany w literaturze, jakie narzędzia
i metody są wykorzystywane do rozwiazywania, w jakich branżach zadanie jest rozwią-
zywane, jakie wyniki są uzyskiwane itd. Metody i narzędzia można omówić skrótowo lub
grupami i rozwinąć opis tych, które znajdą zastosowanie w pracy.

UWAGA! W tym rozdziale zostanie wykorzystane 40% materiału, który Autor pozna
podczas lektury źródeł. Tak po prostu jest!

W tym rozdziale znajdzie się dużo odwołań do literatury i szczęśliwie Overleaf zrobi
to automatycznie - cytowania i listę bibliografii załącznikowej. Koniecznie trzeba do refe-
rences.bib podpiąć listę źródeł zebranych w Mendeley lub w Zotero.

Cytujemy sobie jakieś źródło [1], drugie [2] i jeszcze kolejne [3]. Do bibliografii źródła
wpadają w kolejności pojawiania sie w tekście.
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2 Tytuł rozdziału 2

W rozdziale 2 zwykle przedstawia się problem badawczy - należy opisać szczegółowo pro-
blem, wskazać jego znaczenie dla przedsiębiorstwa/procesu będącego przedmiotem bada-
nia, można przedstawić przedsiębiorstwo i jego pozycję na rynku, specyfikę branży (można
wspomnieć o znajomości branży przez Autora/Autorkę, jeżeli jest to ważne).

Nalezy przedstawić metodologię badania: plan badania (czyli research protocol), czyli
jak zostanie zamodelowany problem (opis + model matematyczny/symulacyjny), sposób
generowania zestawów danych, sposób weryfikacji i walidacji modelu.

Tutaj też przezentujemy model matematyczny. Formuły matematyczne w Latex wy-
glądają daleko lepiej niż w Wordzie :). Poza tym można się do każdej formuły łatwo
odwołac, np. do formuły (1).

∑
i∈I
(ai ∗ xij + bi) ¬ cj, j ∈ J ; (1)
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3 Tytuł rozdziału 3

Zwykle jest to problem badawczy składający się z podrozdziałów:

1. Eksperymenty obliczeniowe/symulacyjne/komputerowe

2. Rozwiazania/wyniki

3. Dyskusja wyników i wnioski

Analiza wyników ma być zaprojektowana i przeprowadza tak, aby móc zająć stanowi-
sko względem tezy - potwierdzić ją lub odrzucić.

W dyskusji wyników należy podkreślić ważne obserwacje z wyników badań z punktu
widzenia postawionej tezy. Należy też wspomnieć o wadach zaprojektowanego ekspery-
mentu, jego niedociągnięciach wpływających na wyniki.
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Podsumowanie

Należy nawiązać do problemu badawczego, tezy i celu pracy. Trzeba krótko podsumować
najważniejsze wnioski z badań – nie w punktach; ma to być tekst ciągły. W oparciu o
przywołane najważniejsze spostrzeżenia należy stwierdzić, czy tezę pracy można przyjąć,
czy należy ją odrzucić. Na tej podstawie należy stwierdzić, czy cel pracy został zreali-
zowany. W przypadku prac opartych na konkretnych problemach przedsiębiorstw można
ocenić znaczenie przeprowadzonych badań dla firmy w kontekście budowania przewagi
konkurencyjnej na rynku (niższe koszty, większa prędkość produkcji, większa elastyczność
produkcji itp.).
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