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Procedury dyplomowania na WNG_ PD
Wymogi stawiane pracom licencjackim (PD_L)
1. Prace licencjackie mogą powstawać w ramach seminariów licencjackich
prowadzonych w uprawnionych do tego jednostkach WNG
2. Pracę licencjacką student przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego
posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudnionego na stanowisku
adiunkta lub starszego wykładowcy (§47, p.1 Regulaminu Studiów UŁ).
3. Pracę ocenia promotor oraz jeden recenzent, wybrany spośród pracowników
zatrudnionych na WNG ze stopniem co najmniej doktora.
4. Praca licencjacka musi stanowić samodzielne opracowanie wybranego zagadnienia z
zakresu tematyki realizowanej na poszczególnych kierunkach studiów WNG. Może
powstać w oparciu o istniejącą literaturę przedmiotu.
5. Wybór tematów przez studentów następuje w porozumieniu z prowadzącym
seminarium, który rekomenduje go Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia
a następnie przekazuje do akceptacji Radzie Wydziału.
6. Zatwierdzanie tematów prac licencjackich następuje na grudniowym bądź
styczniowym posiedzeniu Rady Wydziału NG.
7. Praca licencjacka powinna być weryfikacją kierunkowych efektów kształcenia w
zakresie realizowanego kierunku studiów licencjackich na WNG.
8. Student składa pisemne oświadczenie dotyczące oryginalności swojej pracy i
zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną – załącznik PD_L1.
9. Praca licencjacka podlega procedurze antyplagiatowej zgodnie z ustalonymi na WNG
zasadami.
10. Promotor pracy licencjackiej składając podpis o przyjęciu pracy, poświadcza tym
samym sprawdzenie jej w procedurze antyplagiatowej.
11. Przy ocenianiu pracy dyplomowej stosuje się oceny pozytywne: (§ 34 ust. 2.
Regulaminu Studiów UŁ)
 bardzo dobry ‐ 5,0
 dobry plus ‐ 4,5
 dobry ‐ 4,0
 dostateczny plus ‐ 3,5
 dostateczny ‐ 3,0
oraz ocenę negatywną:
 niedostateczny ‐ 2,0.
12. Kryteria oceny prac licencjackich:
 Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule:



Ocena układu pracy, struktury, podzialu treści, kolejności rozdziałów,
kompletności tez, itp.
 Merytoryczna ocena pracy
 Ocena doboru i wykorzystania źródeł
 Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie sztuki techniki
pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze):
 Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał
źródłowy)
13. Oceny pracy licencjackiej dokonuje komisja powołana do przeprowadzenia
egzaminu licencjackiego. Komisja zapoznaje się z pracą i wystawia ocenę, o
której mowa w p.11, w dniu egzaminu licencjackiego. Ocenę wpisuje się do
protokołu egzaminu licencjackiego (§49, p.4 Regulaminu Studiów UŁ).

