Uchwała Rady Katedry Filologii Niderlandzkiej UWr
z dnia 27.10.2015 w sprawie
szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz
prac i egzaminów dyplomowych

Ogólne warunki ukończenia studiów w Uniwersytecie Wrocławskim określa Regulamin studiów w
Uniwersytecie Wrocławskim (Uchwała Nr 30/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z późn.
zmianami, tekst jednolity z dn. 25.08.2014), w szczególności w części IX Ukończenie studiów (par. 42- 48)
oraz Uchwała Nr 213/2015 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 22.09.2015.
§ 1. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
1.

Na studiach I stopnia student samodzielnie przygotowuje pod kierunkiem pracownika Katedry
Filologii Niderlandzkiej w powiązaniu z seminarium licencjackim pracę dyplomową, której
objętość (wraz z bibliografią) powinna wynosić ok. 55-70 tysięcy znaków (liczonych ze spacjami).

2.

Praca przygotowywana jest w języku niderlandzkim. Każda praca powinna zawierać kartę
tytułową, streszczenie (objętość do 4 tysięcy znaków liczonych ze spacjami) i słowa kluczowe w
języku polskim.

3.

Praca licencjacka jest samodzielną pracą o charakterze opisowym lub analitycznym, będącą
wynikiem zastosowania przynajmniej niektórych procedur właściwych postępowaniu
badawczemu, wyposażoną w aparat właściwy tekstowi naukowemu. Za zgodą dziekana, po
zasięgnięciu opinii promotora i kierownika zakładu lub dyrektora, praca może mieć charakter
samodzielnego projektu odpowiadającego zasadom oryginalności i opatrzonego niezbędnymi
elementami przedstawiającymi zastosowaną metodologię. W tym przypadku dziekan może
również zezwolić na przygotowanie pracy o objętości nie odpowiadającej warunkom
przedstawionym w punkcie 1 dotyczącym minimalnej objętości. Jako praca dyplomowa może być
przedstawione również autorskie tłumaczenie tekstu z odpowiednim komentarzem i obudową
metodologiczną.

4.

Podczas egzaminu licencjackiego student odpowiada na trzy pytania. Dwa pytania odnoszą się do
określonego przez Radę Katedry zakresu materiału (zakres do wyboru przez studenta: 1.
językoznawstwo niderlandzkie i gramatyka opisowa języka niderlandzkiego lub 2.
literaturoznawstwo niderlandzkie i historia literatury niderlandzkiej lub 3. kulturoznawstwo
niderlandzkie i historia Niderlandów). Student dokonuje wyboru najpóźniej dwa miesiące przed
terminem egzaminu. Trzecie pytanie podczas egzaminu dotyczy pracy i jej szeroko rozumianego
kontekstu. Egzamin ma formę ustną i oceniany jest przez komisję powołaną przez promotora. W
skład komisji wchodzi: przewodniczący, promotor, recenzent. W razie konieczności powoływany
jest także egzaminator będący specjalistą z danego zakresu.

5.

Warunki formalne, jakie musi spełniać promotor pracy licencjackiej oraz komisja egzaminacyjna,
określa Regulamin studiów. Praca licencjacka podlega procedurom rejestracji oraz sprawdzenia
przez system antyplagiatowy opisanym w odrębnych zarządzeniach Rektora i w uregulowaniach
obowiązujących na Wydziale.

6.

Tematy prac licencjackich są zatwierdzane przez Radę Katedry i podawane do wiadomości
studentów nie później niż jeden semestr przed planowym końcem studiów. Ostateczny tytuł
pracy może odbiegać od zatwierdzonego tematu przy zachowaniu podstawowego zakresu
materiału i metod określonych w temacie.
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7.

Rada Katedry określa zakresy egzaminu licencjackiego oraz szczegółowe zasady jego
przeprowadzania najpóźniej do 30.06. roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym
przewidziany jest egzamin dyplomowy.

§ 2. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
1.

Na studiach II stopnia student samodzielnie przygotowuje pod kierunkiem pracownika Katedry
Filologii Niderlandzkiej w powiązaniu z seminarium magisterskim pracę dyplomową, której
objętość (wraz z bibliografią) powinna wynosić ok. 110-140 tysięcy znaków (liczonych ze
spacjami).

2.

Praca przygotowywana jest w języku niderlandzkim. Każda praca powinna zawierać kartę
tytułową, streszczenie (objętość do 4 tysięcy znaków liczonych ze spacjami) i słowa kluczowe w
języku polskim.

3.

Praca magisterska jest samodzielną pracą o charakterze naukowym, która powinna realizować
zasady obowiązujące podczas pisania prac tego typu; w szczególności musi wykorzystywać
procedury oraz aparat właściwe tekstowi naukowemu i świadczyć o zrealizowaniu w formie
pisemnej zadania naukowego (analitycznego lub problemowego). Za zgodą dziekana, po
zasięgnięciu opinii promotora i kierownika zakładu lub dyrektora, praca może mieć charakter
samodzielnego projektu odpowiadającego zasadom oryginalności i opatrzonego niezbędnymi
elementami przedstawiającymi zastosowaną metodologię. W tym przypadku dziekan może
również zezwolić na przygotowanie pracy o objętości nie odpowiadającej warunkom
przedstawionym w punkcie 1 dotyczącym minimalnej objętości. Jako praca dyplomowa może być
przedstawione również autorskie tłumaczenie tekstu z odpowiednim komentarzem i obudową
metodologiczną.

4.

Podczas egzaminu magisterskiego student odpowiada na trzy pytania. Dwa pytania odnoszą się
do zakresu materiału odpowiadającego naukowej specjalności, w obrębie której sytuuje się praca.
Trzecie pytanie odnosi się bezpośrednio do pracy i stosowanej w niej metodologii. Egzamin ma
formę ustną i oceniany jest przez komisję powołaną przez promotora. W skład komisji wchodzi:
przewodniczący, promotor i recenzent.

5.

Warunki formalne, jakie musi spełniać promotor pracy magisterskiej oraz komisja
egzaminacyjna, określa Regulamin studiów. Praca magisterska podlega procedurom rejestracji
oraz sprawdzenia przez system antyplagiatowy opisanym w odrębnych zarządzeniach Rektora i
w uregulowaniach obowiązujących na Wydziale.

6.

Tematy prac magisterskich są zatwierdzane przez Radę Katedry i podawane do wiadomości
studentów nie później niż 2 semestry przed planowym końcem studiów. Ostateczny tytuł pracy
może odbiegać od zatwierdzonego tematu przy zachowaniu podstawowego zakresu materiału i
metod określonych w temacie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uregulowania dotyczące dyplomowania na studiach pierwszego stopnia obowiązują studentów,
którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2013/2014 i realizują program studiów przewidujący
przygotowanie pracy licencjackiej.
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§ 5. Uregulowania dotyczące dyplomowania na studiach drugiego stopnia obowiązują studentów,
którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2014/2015 i realizują program studiów przewidujący
przygotowanie pracy magisterskiej.
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