Regulamin przygotowania pracy dyplomowej i przeprowadzenia egzaminu
dyplomowego na kierunku Język polski w komunikacji społecznej

POZIOM I STUDIÓW (LICENCJACKI)

I. Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy ma charakter egzaminu ustnego i obywa się po uzyskaniu przez
studenta absolutorium oraz zaakceptowaniu przez promotora i recenzenta przedłożonej pracy
dyplomowej.
II. Harmonogram postępowania:
1. Podczas piątego i szóstego semestru studiów student uczęszcza na wybrane seminarium
dyplomowe (licencjackie).
2. Minimum trzy miesiące przed terminem egzaminu dyplomowego prowadzący seminarium
(promotor) przekazuje do wiadomości studentów listę zagadnień egzaminacyjnych,
związanych z treściami oraz założonymi efektami kształcenia na kierunku oraz z tematyką
seminarium.
3. Minimum trzy tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego student wprowadza do
systemu APD obowiązkowe dane oraz pracę dyplomową.
4. Minimum tydzień przed terminem egzaminu dyplomowego student powinien uzyskać
wszystkie wymagane programem studiów zaliczenia.
III. Wymagania dotyczącego pracy dyplomowej
1. Przygotowywana pod opieką promotora praca dyplomowa spełniać powinna następujące
wymogi:


tematyka i treść pracy odpowiada treściom oraz założonym efektom kształcenia na
kierunku oraz jest zgodna z tematyką seminarium dyplomowego (licencjackiego);



temat pracy musi uzyskać akceptację promotora;

1



praca dyplomowa ma być dokumentacją wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
studenta rozwijanych podczas studiów;



praca dyplomowa powinna być rozprawą naukową o charakterze analitycznym,
interpretacyjnym, systematyzującym, stanowić monografię wybranego zjawiska lub
zawierać opis zastosowania wiedzy naukowej na praktycznych przykładach;



praca

dyplomowa

kompozycyjnym,

powinna
źródłowym,

być

poprawna

bibliograficznym,

pod

względem

językowym,

merytorycznym,
edytorskim

oraz

pragmatycznym.
2. Kryteria oceny pracy dyplomowej stanowią: wiedza o prezentowanej dziedzinie, dojrzałość
naukowa i badawcza, oryginalność, wkład pracy i samodzielność, wykorzystanie materiałów i
literatury przedmiotu, poprawność formalna i estetyczna.
IV. Skład komisji egzaminacyjnej
Komisja egzaminacyjna powoływana jest minimum na tydzień przez planowanym terminem
egzaminu dyplomowego. Komisja składa się z trzech członków posiadających co najmniej
stopień naukowy doktora i reprezentujących dziedzinę nauki, której dotyczy praca
dyplomowa lub pokrewną:


przewodniczącego komisji;



członka komisji – promotora pracy dyplomowej;



członka komisji – recenzenta pracy dyplomowej.

V. Przebieg egzaminu:
1. Egzamin dyplomowy rozpoczyna krótka ustna autoprezentacja studenta, a następnie
komisja egzaminacyjna zadaje trzy pytania. Mogą to być pytania z otrzymanej wcześniej
przez studenta listy zagadnień egzaminacyjnych lub pytania nawiązujące do treści pracy
dyplomowej. Kryteria oceny odpowiedzi na pytania egzaminacyjne stanowią: wiedza o
wybranych dziedzinach, dojrzałość naukowa, umiejętność samodzielnego i logicznego
myślenia.
2. Ocena pracy dyplomowej oraz ocena egzaminu dyplomowego (odpowiedzi na pytania
komisji) jest ustalana przez komisję egzaminacyjną podczas obrad zamkniętych; w przypadku
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rozbieżności oceny wśród członków komisji w formularzu wpisywana jest ocena będąca
średnią z ocen członków komisji.
3. Student otrzymuje ocenę za pracę dyplomową oraz ocenę za egzamin dyplomowy.

POZIOM II STUDIÓW (MAGISTERSKI)

I. Egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy ma charakter egzaminu ustnego i obywa się po uzyskaniu przez
studenta absolutorium oraz zaakceptowaniu przez promotora i recenzenta przedłożonej pracy
dyplomowej.
II. Harmonogram postępowania:
1. Podczas całego toku studiów II stopnia student uczęszcza na seminarium dyplomowe
(magisterskie).
2. Minimum trzy tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego student wprowadza do
systemu APD obowiązkowe dane oraz pracę dyplomową.
3. Minimum tydzień przed terminem egzaminu dyplomowego student powinien uzyskać
wszystkie wymagane programem studiów zaliczenia.
III. Wymagania dotyczącego pracy dyplomowej
1. Przygotowywana pod opieką promotora praca dyplomowa spełniać powinna następujące
wymogi:


tematyka i treść pracy odpowiada treściom oraz założonym efektom kształcenia na
kierunku oraz jest zgodna z tematyką seminarium dyplomowego (magisterskiego);



temat pracy musi uzyskać akceptację promotora;
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praca dyplomowa ma być dokumentacją wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
studenta rozwijanych podczas studiów;



praca dyplomowa powinna być rozprawą naukową o charakterze analitycznym,
interpretacyjnym, systematyzującym, stanowić monografię wybranego zjawiska lub
zawierać opis zastosowania wiedzy naukowej na praktycznych przykładach;



praca

dyplomowa

powinna

charakteryzować

się

samodzielnością,

sprawnością

analityczną i interpretacyjną oraz dojrzałością wywodu naukowego, a także powinna
ujmować wybrany temat w poszerzony sposób, w wysokim stopniu samodzielny oraz
częściowo oryginalny na tle istniejącego stanu badań;


praca dyplomowa powinna dowodzić poszerzonego zakresu znajomości badań
naukowych właściwych dla danej dziedziny wiedzy i wybranego tematu, pogłębionych
umiejętności logicznego i spójnego argumentowania oraz stosowania stylu naukowego;



praca

dyplomowa

kompozycyjnym,

powinna
źródłowym,

być

poprawna

bibliograficznym,

pod

względem

językowym,

merytorycznym,
edytorskim

oraz

pragmatycznym.
2. Kryteria oceny pracy dyplomowej stanowią: wiedza o prezentowanej dziedzinie, dojrzałość
naukowa i badawcza, oryginalność, wkład pracy i samodzielność, wykorzystanie materiałów i
literatury przedmiotu, poprawność formalna i estetyczna.
IV. Skład komisji egzaminacyjnej
Komisja egzaminacyjna powoływana jest minimum na tydzień przez planowanym terminem
egzaminu dyplomowego. Komisja składa się z trzech członków, z których przynajmniej jeden
(promotor lub recenzent) posiada tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora
habilitowanego, a pozostali posiadają co najmniej stopień naukowy doktora i reprezentującą
dziedzinę nauki, której dotyczy praca dyplomowa lub pokrewną:


przewodniczącego komisji;



członka komisji – promotora pracy dyplomowej;



członka komisji – recenzenta pracy dyplomowej.

V. Przebieg egzaminu:
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1. Egzamin dyplomowy rozpoczyna krótka ustna autoprezentacja studenta, a następnie
komisja egzaminacyjna zadaje trzy pytania. Kryteria oceny odpowiedzi na pytania
egzaminacyjne stanowią: wiedza o wybranych dziedzinach, dojrzałość naukowa, umiejętność
samodzielnego i logicznego myślenia.
2. Ocena pracy dyplomowej oraz ocena egzaminu dyplomowego (odpowiedzi na pytania
komisji) jest ustalana przez komisję egzaminacyjną podczas obrad zamkniętych; w przypadku
rozbieżności oceny wśród członków komisji w formularzu wpisywana jest ocena będąca
średnią z ocen członków komisji.
3. Student otrzymuje ocenę za pracę dyplomową oraz ocenę za egzamin dyplomowy.
Regulamin obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021.

WAŻNE DOKUMENTY
1. Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich, dostępny on-line:
https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/142615457/uchw_nr_25_2019_zal_1.pdf/35373d5f857e-4635-998d-d3acec80bb98
2. Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku w sprawie:
elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w
Archiwum Prac, dostępny on-line:
https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/145601325/zarz_83_2020.pdf
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