
Egzamin	licencjacki	
	

Zasady	ukończenia	studiów,	w	tym	przygotowania	pracy	dyplomowej	oraz	zdania	
egzaminu	dyplomowego	określa	Regulamin	studiów	UW	w	&45-53.	

	
1.	Wybór	seminarium	dyplomowego,	wybór	promotora	
	
Każdy	 student	 powinien	 wybrać,	 które	 z	 seminariów	 (łacińskie	 czy	 greckie)	 będzie	 jego	
seminarium	dyplomowym.	Praca	licencjacka	może,	ale	nie	musi	powstawać	na	tym	seminarium.		
	
UWAGA:	 Do	 zaliczenia	 wybranego	 seminarium	 dyplomowego	 konieczne	 jest	 złożenie	 pracy	
dyplomowej	zgodnie	z	&	47	ust.	1	Regulaminu	studiów	UW.	
	
Zasady	wspólnego	pisania		prac	dyplomowych	przez	studentów	

• Autorami	jednej	pracy	dyplomowej	może	być	maksymalnie	dwóch	studentów.		
• Wkład	każdego	ze	studentów	piszących	pracę	dyplomową	powinien	być	równy.		
• Poszczególne	autorskie	części	pracy	dyplomowej	muszą	być	wyraźnie	wyodrębnione	i	podpisane.		
• Każdy	 z	 autorów	pracy	 dyplomowej	 jest	 oddzielnie	 oceniany,	 co	 oznacza,	 że	 praca	 dyplomowa	musi	

zostać	złożona	w	 formie	drukowanej	 i	 elektronicznej	przez	każdego	ze	studentów	osobno,	natomiast	
kierujący	 pracą	 oraz	 recenzent	 zobligowani	 są	 do	 napisania	 dwóch	 recenzji,	 w	 których	 oddzielnie	
ocenią	wkład	każdego	ze	studentów.	

Do	 końca	 pierwszego	 semestru	 należy	 wybrać	 promotora.	 Promotorem	 licencjatu	 może	 być	
pracownik	 IFK	 ze	 stopniem	 co	 najmniej	 doktora.	 Promotorem	 może	 zostać	 nauczyciel	
akademicki	z	 tytułem	zawodowym	magistra,	o	 ile	otrzyma	upoważnienie	Kierownika	 Jednostki	
Dydaktycznej	(KJD)	po	pozytywnym	zaopiniowaniu	projektu	przez	radę	dydaktyczną	(zob.	&24	
ust.	2	Regulaminu	studiów	UW).	W	przypadku,	gdy	student	chce	przygotować	pracę	dyplomową	
pod	 kierunkiem	 osoby	 spoza	 Uniwersytetu,	 rada	 dydaktyczna	może	 upoważnić	 taką	 osobę	 do	
współkierowania	 tą	 pracą,	 przy	 jednoczesnym	 powołaniu	 uprawnionego	 nauczyciela	
akademickiego	do	pełnienia	 funkcji	kierującego	pracą	dyplomową	(zob.	 	&46	ust.4	Regulaminu	
studiów	UW).		

	
UWAGA:	 Egzamin	 licencjacki	 musi	 odbyć	 się	 nie	 później	 niż	 w	 dniu	 poprzedzającym	 planowy	
termin	ukończenia	studiów,	tj.	najpóźniej	do	29	września	(o	ile	student	nie	uzyskał	przedłużenia	
studiów	 zgodnie	 z	 &48	 ust.2	 Regulaminu	 studiów	 UW).	 Osoby,	 które	 nie	 zmieszczą	 się	 we	
wskazanym	 terminie,	 zostaną	 skreślone	 z	 listy	 studentów.	 Będzie	 im	 przysługiwało	 w	 ciągu	
dwóch	 lat	prawo	do	wznowienia	 studiów	bez	konieczności	uzupełnienia	 różnic	programowych	
(&13	ust.	5	Regulaminu	Studiów	UW).		
	
Prosimy	 brać	 pod	 uwagę	 ten	 termin	 przy	 planowaniu	 ostatniego	 roku	 studiów.	 Przed	
przystąpieniem	do	 egzaminu	 licencjackiego	 konieczne	 jest	 uzyskanie	 kompletu	 zaliczeń	
wymaganych	 w	 programie	 studiów,	 rozliczenie	 ostatniego	 etapu	 studiów,	 uzyskanie	 co	
najmniej	oceny	3.0	z	pracy	dyplomowej.	
	
2.	Podanie	o	akceptację	tematu	pracy	
Na	miesiąc	przed	planowanym	terminem	egzaminu	licencjackiego	należy	złożyć	w	sekretariacie	
podanie	 skierowane	do	osoby	upoważnionej	 przez	KJD	o	 akceptację	ustalonego	 z	promotorem	
tematu	pracy	(wzór	dostępny	na	stronie	www.ifk.uw.edu.pl	w	zakładce	„dla	studentów”	>	„druki	
i	formularze”).	
	



Egzamin	 dyplomowy	 przeprowadza	 komisja	 powołana	 przez	 KJD,	 w	 skład	 której	 wchodzą	 co	
najmniej	 trzy	 osoby:	 KJD	 lub	 inny	 wyznaczony	 przez	 niego	 nauczyciel	 akademicki,	 kierujący	
pracą	dyplomową	oraz	recenzent,	,	w	tym	nie	mniej	niż	dwie	osoby	muszą	mieć	co	najmniej	tytuł	
doktora.	

	Egzaminy	dyplomowe	odbywają	się	we	wtorki	o	godzinie	11.30	lub	15.00.		

Złożenie	pracy	licencjackiej,	uzyskanie	absolutorium	

Na	 co	 najmniej	 14	 dni	 przed	 egzaminem	 licencjackim	 do	 sekretariatu	 należy	 dostarczyć	 jeden	
egzemplarz	 papierowy	 pracy	 licencjackiej,	 a	 następnie	 wprowadzić	 do	 elektronicznego	
Archiwum	Prac	Dyplomowych	dane	o	pracy.	Po	jednym	egzemplarzu	pracy	trzeba	przygotować	
dla	 promotora	 i	 recenzenta.	 Termin	 dostarczenia	 pracy	 recenzentowi	 student	 ustala	 z	
promotorem	 (szczegółowe	 zasady	 studiowania	 na	Wydziale	 Polonistyki	 UW	mówią	 jednak,	 że	
„praca	 dyplomowa	 musi	 być	 złożona	 nie	 później	 niż	 30	 dni	 przed	 planowanym	 terminem	
ukończenia	 studiów”).	 Szczegółowe	 wytyczne	 na	 temat	 przygotowania	 pracy	 w	 wersji	
papierowej	 i	 elektronicznej	 oraz	 instrukcje	 na	 temat	 archiwizowania	 pracy	 znajdują	 się	 na	
stronie	www.ifk.uw.edu.pl	w	zakładce	„Dla	studentów”	w	„Tok	studiów”	(w	plikach	do	pobrania)	
oraz	na	stronie	http://www2.polon.uw.edu.pl/sts/	w	zakładce	„Egzaminy	dyplomowe”.		
 
Zgodnie	 z	 art.	 76.	 ust.	 4.	 „Prawa	 o	 szkolnictwie	wyższym	uczelnia	ma	 obowiązek	 sprawdzenia	
pracy	 dyplomowej	 przed	 egzaminem	 dyplomowym	 z	 wykorzystaniem	 Jednolitego	 Systemu	
Antyplagiatowego.		
	
Objętość	pracy	nie	powinna	przekraczać	ok.	40	tys.	znaków.	
	
Praca	licencjacka	sprawdza	efekty	kształcenia	w	zakresie	wiedzy	i	umiejętności:	

• orientacji	w	dziedzinie,	której	dotyczy	praca;		
• poprawnego	posługiwania	się	terminologią	właściwą	dla	wybranego	obszaru	badań;		
• formułowania	 rozwiniętej,	 spójnej,	 logicznej,	 poprawnej	 językowo	 wypowiedzi	

pisemnej;		
• zbierania	materiałów	 badawczych	 potrzebnych	 do	 pracy,	 rozpoznawania	 stanu	 badań	

nad	podjętym	zagadnieniem;		
• samodzielnego	selekcjonowania	i	analizowania	zebranego	materiału;		
• sporządzania	przypisów	i	bibliografii.		

	
	
4.	Egzamin		
Na	 egzaminie	 licencjackim	 komisja	 zadaje	 trzy	 pytania:	 jedno	 związane	 z	 problematyką	 pracy,	
jedno	 związane	 z	 problematyką	 wskazanego	 seminarium	 licencjackiego,	 jedno	 sprawdzające	
umiejętność	tłumaczenia	i	samodzielnego	opracowania	tekstu	w	języku	greckim	lub	łacińskim	na	
postawie	 wybranych	 w	 porozumieniu	 z	 promotorem	 20	 stron	 tekstu	 (wg	 wydania	 Oxford	
Classical	Texts	lub	analogicznego).	

	


