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ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) 
W INSTYTUCIE FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 
  

1. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE  

• Ogólne warunki ukończenia studiów w Uniwersytecie Wrocławskim określone są w 

„Regulaminie studiów w Uniwersytecie Wrocławskim” (Uchwała nr 26/2015 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 25 marca 2015 r.) oraz w Uchwale nr 275/2016 Rady 

Wydziału Filologicznego UWr z dn. 22 listopada 2016 r.  

• Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów I stopnia w Uniwersytecie 

Wrocławskim jest: a) zaliczenie wszystkich przedmioty i praktyk zawodowych objętych 

programem studiów oraz uzyskanie 180 punktów ECTS; b) otrzymanie oceny co najmniej 

dostatecznej z pracy dyplomowej i co najmniej dostatecznej z egzaminu dyplomowego. 

 

2. PRACA DYPLOMOWA  

• Pracę dyplomową (licencjacką) student przygotowuje w ramach seminarium 

licencjackiego pod kierunkiem pracownika Instytutu Filologii Słowiańskiej. Warunki 

formalne, które muszą spełnić promotor i recenzent pracy dyplomowej, określa 

Regulamin studiów w UWr.  

• Tematy prac licencjackich są zatwierdzane przez Radę Instytutu i podawane do 

wiadomości studentów nie później niż 1 semestr przed planowanym końcem studiów. 

Ostateczny tytuł pracy może odbiegać od zatwierdzonego tematu przy zachowaniu 

podstawowego zakresu materiału i metody określonych w temacie.  

• Zgodnie z Komunikatem nr 4/2016 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 21 

października 2016 r. student przebywający na stypendium w ramach programu Erasmus+ 

realizuje w uczelni przyjmującej przedmioty umożliwiające osiągniecie efektów 

kształcenia określonych dla studiów odbywanych w uczelni macierzystej. Student może 

zaliczyć seminarium licencjackie na uczelni macierzystej po uprzednim wyrażeniu zgody 

na eksternistyczne zaliczenie seminarium licencjackiego przez właściwego dziekana. W 

przypadku studentów, którzy będą realizowali seminarium licencjackie na wyjeździe, 

koordynator instytutowy konsultuje realizację seminarium dyplomowego z prowadzącym 

seminarium. Temat pracy licencjackiej należy uzgodnić z prowadzącym seminarium przed 

wyjazdem na stypendium. 

• Studenci wyjeżdżający w semestrze 5. na stypendia do innych uczelni (w ramach 
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programów innych niż Erasmus+) zaliczają seminarium licencjackie jako różnicę 

programową. Temat pracy licencjackiej należy uzgodnić z prowadzącym seminarium przed 

wyjazdem na stypendium.  

• Praca musi być przygotowana z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i uczciwości 

intelektualnej w badaniach naukowych, które omówione zostały m.in. w Komunikacie nr 

1/2012 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie 

warunków i zasad przygotowania pisemnych prac studenckich na Wydziale 

Filologicznym.  

• Zgodnie z wytycznymi Rady Wydziału Filologicznego UWr praca dyplomowa może być 

napisana w głównym języku studiowanym (czeski, chorwacki, rosyjski, serbski, ukraiński) 

lub w języku polskim. Szczegółowe informacje odnoszące się do objętości pracy 

dyplomowej i jej struktury określone są w Uchwale nr 275/2016 Rady Wydziału 

Filologicznego UWr z dn. 22 listopada 2016 r.  

• Oceny pracy dyplomowej dokonują promotor i recenzent. Dopuszczenie studenta do 

egzaminu licencjackiego uwarunkowane jest otrzymaniem dwóch pozytywnych recenzji 

za pracę dyplomową. Ostateczną ocenę z pracy dyplomowej ustalają oceniający pracę 

promotor i recenzent. W sytuacjach spornych decyzję podejmuje przewodniczący komisji.  

• Przed dopuszczeniem studenta do obrony praca dyplomowa podlega procedurom 

rejestracji, archiwizacji oraz sprawdzenia przez system antyplagiatowy. Zasady 

postępowania określone są w Zarządzeniu nr 98/2016 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 20 października 2016 r.  

• Student ma obowiązek zapoznania się z zasadami składania i archiwizowania prac 

dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) 

określonych w Zarządzeniu nr 98/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 

października 2016 r. 

  

3. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU LICENCJACKIEGO  

• Do egzaminu dyplomowego może przystąpić student, który 

a) zaliczył wszystkie przedmioty i praktyki zawodowe objęte programem studiów oraz 

uzyskał na studiach I stopnia 180 punktów ECTS.  

b) uzyskał co najmniej dwie oceny dostateczne za pracę dyplomową (pozytywne 

recenzje promotora i recenzenta).  

• Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją w składzie: przewodniczący – nauczyciel 

akademicki IFS z tytułem profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 
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promotor oraz recenzent. Skład komisji licencjackiej podawany jest do wiadomości 

studentów najpóźniej 6 tygodni przed planowanym egzaminem. 

• Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, z którego sporządzany jest protokół 

podpisywany przez przewodniczącego i członków komisji egzaminacyjnej.  

• Na egzaminie student odpowiada na 3 pytania. Jedno pytanie dotyczy pracy dyplomowej 

i jej szeroko rozumianego kontekstu. Dwa pytania dotyczą zakresu wybranej specjalizacji 

(językoznawstwo lub literaturoznawstwo).  

• Odpowiedzi na pytanie dotyczące pracy dyplomowej i jej szeroko rozumianego 

kontekstu oraz pytanie z zakresu historii literatury kierunkowej lub gramatyki języka 

kierunkowego studenci udzielają w języku specjalności, a z zakresu wstępu do 

literaturoznawstwa lub wstępu do językoznawstwa albo wstępu do filologii słowiańskiej 

– w języku specjalności bądź w języku polskim.  

• Pytania z zakresu specjalizacji opracowane są na podstawie zagadnień podawanych 

studentom do wiadomości najpóźniej na początku piątego semestru studiów. Pytania w 

czasie egzaminu są losowane. Członkowie komisji mają prawo zadawać pytania 

szczegółowe do odpowiedzi na pytania.  

• Odpowiedzi studenta oceniane są zgodnie ze skalą ocen określoną w § 34.1. 

„Regulaminu studiów w UWr”. Ocena końcowa egzaminu dyplomowego jest średnią z 

ocen cząstkowych za odpowiedź na poszczególne pytania, zaokrągloną do skali ocen 

obowiązującej w UWr (zgodnie z aktualnym regulaminem studiów). Warunkiem zdania 

egzaminu licencjackiego jest uzyskanie pozytywnych ocen za wszystkie odpowiedzi.  

• O ocenach uzyskanych z egzaminu ustnego oraz o proponowanym przez komisję 

ostatecznym wyniku studiów student informowany bezpośrednio po egzaminie 

dyplomowym. 

 

4. OSTATECZNY WYNIK UKOŃCZENIA STUDIÓW  

• Podstawę obliczenia ostatecznego wyniku studiów I stopnia stanowią:  

1. średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w czasie studiów (z wyjątkiem ocen 

unieważnionych) – A;  

2. ocena pracy dyplomowej – B;  

3. ocena egzaminu dyplomowego – C.  

 

Wynik studiów I stopnia określa wzór 3A/4+(B+C)/8.  

• W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów, wyrównany 
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zgodnie z zasadą: 

do 3,25 – dostateczny (3,0),  

od 3,26 do 3,74 – plus dostateczny (3,5),  

od 3,75 do 4,24 – dobry (4,0),  

od 4,25 do 4,74 – plus dobry (4,5),  

od 4,75 – bardzo dobry (5,0).  

• Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ostateczny wynik studiów o 0.5 stopnia, jeżeli 

student z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego otrzymał oceny bardzo dobre.  


