
Praca dyplomowa - licencjacka 
 

1. Praca dyplomowa jest dopełnieniem wyższych studiów zawodowych i stanowi wraz z egzaminem 
dyplomowym podstawę do uzyskania tytułu licencjata w zakresie obranego kierunku studiów 
(filologia) i wybranej specjalności (filologia angielska). 

2. Praca dyplomowa powinna być autorskim opracowaniem wybranego problemu badawczego 
określonego w temacie wchodzącym w zakres zainteresowań wybranego seminarium 
dyplomowego w ramach specjalizacji (literatura obszaru anglojęzycznego, literaturoznawstwo, 
kulturoznawstwo, translatoryka, językoznawstwo angielskie, glottodydaktyka). 

3. Praca dyplomowa dla uzyskania tytułu licencjata powinna mieć w całości objętość od 55 do 70 tys. 
znaków (liczonych ze spacjami); tekst znormalizowany: czcionka Times New Roman 12 pkt., 
interlinia 1,5, marginesy: 3,5 cm lewy, 1,5 cm prawy, 2,5 cm góra i dół, wyjustowanie obustronne. 
Praca jest napisana w języku specjalności.  

4. Student nie ma obowiązku przeprowadzania badania naukowego w ramach pracy licencjackiej; 
może ona mieć także charakter uporządkowanego sprawozdania z innych badań w zakresie 
wybranego problemu badawczego. 

5. W skład pracy dyplomowej wchodzą następujące części: 
- Strona tytułowa (w języku angielskim i w języku polskim), 
- Spis treści, 
- Wstęp, 
- Co najmniej trzy rozdziały o charakterze merytorycznym; każdy powinien być opatrzony tytułem 
mającym związek z głównym tematem pracy, 
- Zakończenie, 
- Wykaz literatury (minimum 10 pozycji), 
- Wykaz rysunków i tabel (opcyjnie), 
- Załączniki (opcyjnie), 
- Streszczenie w języku angielskim i w języku polskim (maksymalny limit znaków: 4000), 
- słowa kluczowe w języku angielskim i w języku polskim (maksymalny limit znaków: 1000). 

6. Wstęp powinien zawierać: określenie problemu i celu badawczego, zarys stanu badań w zakresie 
wybranego tematu, krótkie streszczenie zawartości pracy. 

7. Ostatni rozdział pracy powinien zawierać samodzielne podsumowanie własnych obserwacji i/lub 
poglądów innych autorów w zakresie wybranego tematu. 

8. Praca powinna być logiczna i spójna wewnętrznie; napisana poprawnym językiem, bez błędów w 
druku. 

9. Szczegóły edytorskie ustala opiekun pracy dyplomowej, zgodnie z wybranym  standardem (APA, 
MLA, Chicago). Wykaz literatury cytowanej powinien być także przygotowany zgodnie z wybranym 
standardem. 

10. Po zaakceptowaniu pracy dyplomowej pod względem merytorycznym i formalnym, promotor 
rozpoczyna procedurę APD. Zasady składania i archiwizacji prac dyplomowych określa komunikat nr 
6/2015 Dziekana wydziału Filologicznego UWr. 

11. Warunki przyjęcia pracy są podane na stronie Wydziału Filologicznego 
(www.wfil.uni.wroc.pl/rejestracja-prac-licencjackich).  

12. Wszystkie prace są poddawane kontroli antyplagiatowej. 
13. Seminarium dyplomowe jest osobnym przedmiotem i ocena z niego nie jest tożsama z oceną pracy 

dyplomowej. Praca jest oceniana przez opiekuna i recenzenta i jej ostateczna ocena jest podawana 
przewodniczącemu komisji przed egzaminem dyplomowym. 

http://www.wfil.uni.wroc.pl/rejestracja-prac-licencjackich

