Praca licencjacka w IFG UAM
Wymagania
1. Praca powinna korespondować z zainteresowaniami naukowymi studenta oraz z
planem naukowym Zakładów danej jednostki organizacyjnej Wydziału.
2. Tytuł i zakres pracy zostaje określony przez promotora. Student może zaproponować
samodzielnie temat pracy dyplomowej. W takim wypadku temat ten musi zostać
zaakceptowany przez osobę prowadzącą seminarium dyplomowe.
3. Praca powinna stanowić ukierunkowane opracowanie materiału badawczego,
spełniające określone wymogi metodologiczne.
4. W pracy student musi wykazać się umiejętnością przygotowania i zredagowania
tekstu naukowego.
5. Praca powinna zawierać szczegółowy wykaz literatury naukowej i źródłowej, na
której została oparta. Literatura powinna być aktualna i merytorycznie ważka.
6. Praca powinna spełniać standardowe wymogi redakcyjne i formalne.
7. Przytaczane poglądy cudze powinny być zaznaczone zgodnie z zasadami cytowania
obowiązującymi w pracach naukowych.
8. Praca powinna być napisana w języku danej specjalności i cechować się
poprawnością językową i stylistyczną. W uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu
zgody wicedyrektora ds. dydaktycznych student może pisać pracę w języku polskim.
W takim wypadku praca musi zawierać obszerne streszczenie w języku danej
specjalności.
9. Praca powinna mieć objętość około 30 stron.
Kryteria oceny pracy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adekwatność treści pracy w odniesieniu do tematu sformułowanego w tytule.
Układ i struktura pracy.
Zawartość merytoryczna.
Walory językowe.
Dobór źródeł i sposób ich wykorzystania.
Formalna strona pracy.

Termin składania pracy
Zgodnie z Regulaminem studiów na UAM termin zarejestrowania pracy licencjackiej
corocznie mija 30 września. Zarejestrowanie pracy dyplomowej w dziekanacie
oznacza podanie tytułu pracy dyplomowej oraz informacji o kierującym pracą
dyplomową (promotorze) i recenzencie. W dniu zarejestrowania pracy dyplomowej
student jest zobowiązany do wprowadzenia wersji elektronicznej pracy dyplomowej
przygotowanej w postaci jednego pliku w formacie PDF do systemu Archiwum Prac
Dyplomowych (APD). Ponadto do systemu APD student wprowadza także:
a) tytułu pracy dyplomowej w języku angielskim,
b) streszczenia pracy w języku polskim i języku angielskim
c) słów kluczowych w języku polskim i języku angielskim,
Zadaniem promotora jest sprawdzenie kompletności i poprawności wprowadzonych
przez studenta do APD danych i przesłanie pracy do sprawdzenia w systemie
antyplagiatowym OSA.

Następnie student jest zobowiązany do złożenia jednego egzemplarza pracy
dyplomowej w dziekanacie w wersji drukowanej przeznaczonego do teczki akt
osobowych studenta w postaci wydruku dwustronnego na kartach formatu A4 w
miękkiej oprawie. Student drukuje pracę dyplomową przeznaczoną do złożenia w
dziekanacie bezpośrednio z systemu APD. Student drukuje pracę dyplomową z systemu
APD nie wcześniej niż po jej akceptacji w systemie APD przez kierującego pracą
(promotora). Drukowanie pracy dyplomowej bezpośrednio z systemu APD skutkuje
wygenerowaniem unikatowych numerów kontrolnych, które drukują się na kolejnych
stronach pracy dyplomowej. Na egzemplarzach pracy licencjackiej złożonej w
dziekanacie winna być umieszczona akceptacja promotora.

