
 
 

UCHWAŁA NR 7 
 

RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW STUDIA FILOLOGICZNO-
KULTUROZNAWCZE 

z dnia 2 lipca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 5 Rady Dydaktycznej dla kierunku studiów studia 
filologiczno-kulturoznawcze z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku studiów studia 
filologiczno-kulturoznawcze, składających się ze: 
1) szczegółowych zasad przygotowania i oceny pracy dyplomowej; 
2) szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego; 
3) szczegółowych zasad monitorowania procesu dyplomowania. 

 
Na podstawie § 68 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 

r. poz. 190) Rada Dydaktyczna postanawia, co następuje: 

§ 1 

W załączniku do uchwały nr 5 Rady Dydaktycznej dla kierunku studiów studia filologiczno-
kulturoznawcze z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad 
procesu dyplomowania na kierunku studiów studia filologiczno-kulturoznawcze, 
składających się ze: szczegółowych zasad przygotowania i oceny pracy dyplomowej, 
szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego, szczegółowych zasad 
monitorowania procesu dyplomowania, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w punkcie: I. Szczegółowe zasady przygotowania i oceny pracy dyplomowej: 

 
a) w § 1 ust. 1 rozdziela się na 3 punkty: 1), 2), 3) w brzmieniu: 

 
1.  Seminarium dyplomowe przyjmuje formę określoną programem studiów i jest 

zorganizowane wedle następujących zasad w poszczególnych latach: 

  

1) Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, wybierają 2 

seminaria dyplomowe, zgodnie z programem studiów obowiązującym od roku 

akademickiego 2017/2018. Wyboru dokonują z oferty seminariów licencjackich zgłoszonych 

przez jednostki prowadzące kierunek studiów na specjalnościach A i B, które realizują efekty 

uczenia się przyjęte dla kierunku. 

2) Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020, wybierają 1 seminarium 

dyplomowe, zgodnie z programem studiów obowiązującym od roku akademickiego 

2019/2020. Wyboru dokonują z oferty seminariów licencjackich zgłoszonych przez 

jednostkę prowadzącą kierunek studiów na specjalności A, która realizuje efekty uczenia się 

przyjęte dla kierunku. 



 
3) Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022, wybierają 

seminarium dyplomowe dedykowane kierunkowi studia filologiczno-kulturoznawcze, 

zgodnie z programem studiów obowiązującym od roku akademickiego 2021/2022. 

Seminarium realizuje efekty uczenia się przyjęte dla kierunku. 

 
b) w § 1 ust. 2 rozdziela się na 2 punkty: 1), 2) w brzmieniu: 

 

2.   Kierującym pracą dyplomową jest zgodnie z programem studiów: 

  

1) obowiązującym od roku akademickiego 2017/2018 oraz od roku akademickiego 

2019/2020 - osoba prowadząca seminarium licencjackie, 

2) obowiązującym od roku akademickiego 2021/2022 osoba prowadząca seminarium 

licencjackie lub osoba z listy nauczycieli akademickich uprawniona do prowadzenia 

seminarium licencjackiego. 

a) Kierującego pracą wybiera student zgodnie z własnymi zainteresowaniami 

naukowymi spośród oferty dostępnej na stronie internetowej studiów filologiczno-

kulturoznawczych, zawierającej imię i nazwisko oraz charakterystykę zainteresowań 

badawczych nauczycieli akademickich. 

b) Informacja o nauczycielach akademickich z charakterystyką ich zainteresowań 

badawczych jest podawana do wiadomości studentów nie później niż na miesiąc 

przed rozpoczęciem rejestracji na zajęcia. 

 
c) w § 1 ust. 3 zostaje zmieniony na ust. 4 

 
d) w § 1 zostaje dodany ust. 3 w brzmieniu: 

 
 

3.  Do kierowania pracą dyplomową są uprawnieni nauczyciele akademiccy 

posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. 

 

e) w § 1 ust. 4 zostaje zmieniony na ust. 6 
 

f) w § 1 ust. 5 i ust. 6 zostają połączone i zmienione na ust. 7, oraz otrzymują 
następujące doprecyzowanie w brzmieniu: 
 

7.   W uzasadnionych przypadkach Kierownik studiów może wyrazić zgodę na 

wniosek studenta o zmianę kierującego pracą dyplomową, w tym niekoniecznie na osobę, 

która w danym roku prowadzi seminarium dyplomowe. Kierownik studiów odbywa w tej 



 
sprawie konsultacje z kierownikiem studiów danej jednostki współorganizującej kształcenie 

na kierunku oraz z dotychczasową osobą kierującą pracą dyplomową. 

 

g) w § 1 zostają dodane ust. 5, 8 i 9 w następującym brzmieniu: 
 

5.   Kierujący pracą dyplomową jest zobowiązany do przedłożenia Kierownikowi 

Studiów zbiorczego wykazu tematów prac dyplomowych w terminie do 31 marca danego 

roku akademickiego, w którym rozpoczęło się seminarium dyplomowe. 

8.    W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta temat zatwierdzony przez 

Radę Dydaktyczną SFK można zmienić, jednak nie później niż 60 dni przed planowanym 

egzaminem dyplomowym licencjackim. Zmiana musi być zaopiniowana przez kierującego 

pracą dyplomową, zanim zostanie oddana Radzie Dydaktycznej SFK do decyzji. 

9.   W razie dłuższej nieobecności kierującego pracą dyplomową KJD wyznacza 

osobę, która przejmie obowiązek kierowania pracą. 

 
h) treść § 3 otrzymuje następujące doprecyzowanie w brzmieniu: 

W sprawie wymogów formalnych, o których mowa w § 2 ust. 3, Rada Dydaktyczna 

postanawia, co następuje: 

i) w § 3 ust. 2 zostaje zmieniony na ust. 5 
 

j) w § 3 zostają dodane ust. 2, 3 i 4 w następującym brzmieniu: 
 

2.    Językiem, w którym jest przygotowywana praca dyplomowa jest  

1) język kierunkowy dla danej specjalności filologicznej, zgodnie z programem studiów 

obowiązującym od roku akademickiego 2017/2018 oraz od roku akademickiego 

2019/2020. 

2) język polski, zgodnie z programem studiów obowiązującym od roku akademickiego 

2021/2022. Na wniosek studenta, pozytywnie zaopiniowany przez kierującego pracą, 

Rada Dydaktyczna może wyrazić zgodę na przygotowanie pracy dyplomowej w języku 

kierunkowym. Rada Dydaktyczna określa w takim przypadku jej objętość, uwzględniając 

nakład pracy studenta. 

3.   Praca dyplomowa, zgodnie z programami studiów obowiązującymi od roku 

akademickiego 2019/2020 oraz od roku akademickiego 2021/2022, ma następujące 

parametry: 

1) objętość pracy: 30 - 40 stron (bez bibliografii i aneksu) 

2) odstęp między wierszami: 1,5 

3) czcionka Times New Roman 



 
4) wielkość czcionki: 12 pkt  

5) minimum 10 pozycji bibliograficznych 

6) margines lewy 3 cm; pozostałe marginesy 2,5 cm 

 

4.   Praca musi spełniać wymogi stawiane pracom naukowym zgodnie z dyscyplinami 

przypisanymi do kierunku. 

 
2) w punkcie: II. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego: 
 

a) w treści w § 9 we frazie z pracy dyplomowej zostaje dodane słowo danej w 
następującym brzmieniu: 

 

W sprawie zasad dopuszczania do egzaminu dyplomowego Rada Dydaktyczna postanawia, 
co następuje: 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest spełnienie wszystkich wymogów 
określonych w programie studiów oraz uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji z danej pracy 
dyplomowej. 

 
 

b) § 11 rozdziela się na 2 ust. w następującym brzmieniu: 
 

1.   W programach studiów obowiązujących przed rokiem akademickim 2021/2022 

egzamin licencjacki ma formę egzaminu ustnego lub pisemnego, a kierujący pracą 

dyplomową określa zakres merytoryczny, na który składają się program seminarium 

dyplomowego lub/i podstawy programowe dyscypliny. Student jest informowany o zakresie 

zagadnień na co najmniej miesiąc przed egzaminem dyplomowym. 

  

2.    W programie studiów obowiązującym od roku akademickiego 2021/2022 egzamin 

licencjacki ma formę egzaminu ustnego, a kierujący pracą dyplomową określa zakres 

merytoryczny, na który składają się program seminarium dyplomowego oraz podstawy 

programowe dyscypliny. Student jest informowany o zakresie zagadnień na co najmniej 

miesiąc przed egzaminem dyplomowym. 

 
 
3) w punkcie: III. Szczegółowe zasady monitorowania procesu dyplomowania: 
 

a) w treści w § 14 ust. 1 sformułowanie Rada Dydaktyczna przygotowuje i uchwala 
raport otrzymuje brzmienie Rada Dydaktyczna przygotowuje i zatwierdza raport 
 

b) w treści w § 15 sformułowanie W sprawie ustalania obciążeń dla kierującego pracą 
dyplomową otrzymuje brzmienie W sprawie ustalania nakładu pracy nauczyciela 
akademickiego związanego z kierowaniem pracą dyplomową 
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