
Uchwała Rady Wydziału Filologicznego w sprawie formy pracy licencjackiej i egzaminu 

licencjackiego:  

Temat pracy licencjackiej powinien być związany z tematyką seminarium, na które uczęszcza 

student.  

Praca powinna mieć objętość od 15 do około 30 stron i być zredagowana według wymogów 

standardowych dla prac naukowych.  

Rada jednostki dydaktycznej decyduje o języku, w jakim pisane są prace z danej specjalności.  

Student zobowiązany jest złożyć pracę licencjacką przez system USOS nie później niż 15 dni 

przed terminem egzaminu licencjackiego, do którego chce przystąpić.  

Opiekun i recenzent oceniają pracę według obowiązującej skali ocen i przedstawiają 

uzasadnienie.  

Rada jednostki dydaktycznej decyduje o ustnej lub pisemnej formie egzaminu dyplomowego, 

który powinien się odbyć przed wyznaczonym terminem naboru na II stopień studiów.  

Rada jednostki dydaktycznej lub kierownik jednostki ustala zakres egzaminu i ogłasza go 

najpóźniej na początku ostatniego roku studiów.  

Uściślenia wprowadzone przez Radę Instytutu Filologii Romańskiej:  

a. Studenci wpisują się na początku roku akademickiego na seminarium językoznawcze lub 

literackie w proporcji 1/1, na zasadzie kolejności zgłoszeń.  

b. Temat pracy licencjackiej jest związany z tematyką seminarium, na które uczęszcza student.  

c. Co najmniej 1 przykładowy temat pracy licencjackiej powinien zostać podany na tablicy 

ogłoszeń lub w sylabusie przy opisie seminarium (wniosek przegłosowany większością. Pięć 

osób wstrzymało się od głosu, dwie było przeciw).  

• praca licencjacka napisana jest w języku kierunkowym i powinna mieć objętość 15–30 stron 

(średnio około 20 stron) 

• praca musi być wprowadzona do USOS-a co najmniej 15 dni przed egzaminem licencjackim  

• praca musi być złożona u promotora przed rozpoczęciem sesji letniej (do 15 czerwca) lub 

jesiennej (do 31 lipca)  

• zakres egzaminu licencjackiego ma być ogłoszony w formie zagadnień o charakterze 

przekrojowym związanych z tematyką seminarium na początku roku akademickiego. Nie 

precyzujemy ilości zagadnień  

• na egzaminie licencjackim student losuje dwa pytania z zakresu podanych zagadnień  

- egzamin licencjacki jest egzaminem z całości studiów, nie może zatem ograniczyć się do 

obrony pracy dyplomowej (student odpowiada na jedno pytanie związane z pracą)  

- terminy egzaminów licencjackich ogłaszane są przed sesją egzaminacyjną i muszą być 

skondensowane w 1-2 dniach ze względu na terminy rejestracji i rozmowy kwalifikacyjne na II 

stopień.  

Formuła dotycząca tylko filologii francuskiej: Praca ma charakter analityczny: stanowi 

samodzielną analizę struktury i interpretację w kontekście epoki jednego utworu (krótkiej 

powieści, dramatu lub utworu poetyckiego, ewent. zbiorku wierszy). 


