SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO
(LICENCJACKIEGO I MAGISTERSKIEGO) W IR UW
Zasady i formę egzaminów licencjackich określają między innymi: Regulamin studiów UW, Zasady
dyplomowania dla kierunku filologia romańska, a także zarządzenia Rektora UW w sprawie
przeprowadzania egzaminów zdalnych.
Poniżej zawarte są najważniejsze informacje dotyczące egzaminów dyplomowych dla studentów kierunku
filologia romańska.
Wymagania merytoryczne
Egzamin licencjacki

Egzamin licencjacki ma formę egzaminu ustnego z zakresu jednej z dwóch dyscyplin toku studiów
romanistycznych: literaturoznawstwa lub językoznawstwa, w tym glottodydaktyki.
1) Egzamin licencjacki odbywa się w języku francuskim.
2) W trakcie egzaminu student powinien wykazać się umiejętnością zaprezentowania swojej wiedzy w
sposób uporządkowany i przejrzysty, zachowując poprawność językową w zakresie gramatycznym,
leksykalnym i stylistycznym. Powinien wykazać się również umiejętnością logicznego i syntetycznego
przedstawienia zagadnień z zakresu problematyki seminarium licencjackiego na podstawie literatury
naukowej oraz wiedzy nabytej w toku studiów.
3) Egzamin licencjacki składa się z dwóch części: przedstawienia tematu w formie prezentacji
multimedialnej oraz odpowiedzi na dwa pytania zadane studentowi przez członków komisji egzaminacyjnej.
4) Kierujący pracą dyplomową przedstawia studentom listę zagadnień nie później niż na miesiąc przed
końcem ostatniego semestru studiów. Lista powinna zawierać 15 zagadnień z zakresu problematyki
seminarium licencjackiego oraz zagadnień ogólnych danej dyscypliny.
Egzamin magisterski

Egzamin magisterski ma formę egzaminu ustnego z zakresu jednej z dwóch dyscyplin toku studiów
romanistycznych: literaturoznawstwa lub językoznawstwa, w tym glottodydaktyki.
1) Egzamin odbywa się w języku francuskim.
2) W trakcie egzaminu student powinien wykazać się wiedzą z zakresu problematyki badawczej swojej
pracy magisterskiej oraz umiejętnością analizy zagadnień naukowych poruszanych na seminarium
magisterskim. Powinien również zaprezentować pogłębione umiejętności badawcze, umiejętności
analizowania i wnioskowania oraz umiejętnego przedstawienia swoich opinii i logicznego ich uzasadnienia
w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji naukowej. Student powinien przedstawić zagadnienia w
sposób uporządkowany i spójny, zachowując poprawność językową w zakresie gramatycznym, leksykalnym
i stylistycznym.
3) Podczas egzaminu student odpowiada na trzy pytania z zakresu pracy dyplomowej i danej dyscypliny.
Pytania wybrane są z Listy zagadnień przedstawionej studentowi przez kierującego pracą nie później niż na
miesiąc przed końcem ostatniego semestru studiów.

Procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego
Egzamin licencjacki

Egzamin licencjacki składa się z dwóch części.
1) W ramach pierwszego pytania student przedstawia komisji egzaminacyjnej przygotowany temat w
formie prezentacji multimedialnej. Wystąpienie studenta powinno trwać od 10 do 15 minut.
2) Następnie komisja egzaminacyjna zadaje dwa pytania z Listy zagadnień przedstawionej studentom przez
kierującego pracą dyplomową. Pierwsze pytanie zadaje kierujący pracą, drugie pytanie zadaje recenzent.
Czas trwania drugiej części egzaminu to 10 do 15 minut.
3) Studenci nie losują pytań.
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Egzamin magisterski

Egzamin magisterski składa się z jednej części.
1) Komisja egzaminacyjna zadaje studentowi trzy pytania, w tym minimum jedno pytanie z zakresu pracy
dyplomowej odnoszące się do kwestii poruszonych w recenzjach oraz dwa pytania z Listy zagadnień
przedstawionej studentom przez kierującego pracą dyplomową.
2) Pierwsze dwa pytania zadaje studentowi kierujący pracą dyplomową, trzecie pytanie zadaje recenzent.
Czas trwania egzaminu to 30 do 40 minut.
3) Studenci nie losują pytań.
Zasady obliczania oceny z egzaminu dyplomowego
Do oceny poszczególnych odpowiedzi stosuje się skalę ocen przyjętą na Uniwersytecie Warszawskim
określoną w § 34 Regulaminu Studiów na UW (2019.186.U.144):
niedostateczny (2), dostateczny (3), dostateczny plus (3,5), dobry (4), dobry plus (4,5), bardzo dobry (5),
celujący (5!, wartość liczbowa do średniej ocen – 5).
1) Ostateczna ocena z egzaminu dyplomowego uwzględniana przy obliczaniu ostatecznego wyniku studiów
jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych za poszczególne odpowiedzi z zaokrągleniem do części setnych,
zgodnie z następującą zasadą:
• do 3,40 – dostateczny (3);
• powyżej 3,40 do 3,80 – dostateczny plus (3,5);
• powyżej 3,80 do 4,20 – dobry (4);
• powyżej 4,20 do 4,60 – dobry plus (4,5);
• powyżej 4,60 do 4,90 – bardzo dobry (5);
• powyżej 4,90 – celujący (5!).
2) Jeśli średnia ocen wynosi 5,00, a odpowiedzi wyróżniają się pod względem formy i wartości
merytorycznej, komisja egzaminacyjna może przyznać ocenę celującą z egzaminu dyplomowego.
Zasady obliczania oceny na dyplomie
Wynik studiów stanowi sumę części ocen z zaokrągleniem do części setnych:
Na STUDIACH LICENCJACKICH: średnia ocen ze studiów (0,7 oceny), ocena pracy dyplomowej (0,2 oceny),
ocena egzaminu dyplomowego (0,1 oceny);
NA STUDIACH MAGISTERSKICH: średnia ocen ze studiów (0,5 oceny), ocena pracy dyplomowej
(0,4 oceny), ocena egzaminu dyplomowego (0,1 oceny).
1. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie z zasadą:
• do 3,40 – dostateczny (3)
• powyżej 3,40 do 3,80 – dostateczny plus (3,5)
• powyżej 3,80 do 4,20 – dobry (4)
• powyżej 4,20 do 4,60 – dobry plus (4,5)
• powyżej 4,60 do 4,90 – bardzo dobry (5)
• powyżej 4,90 – celujący (5!)
2. Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy:
• ukończyli studia w terminie określonym planem studiów
• uzyskali z egzaminów i z zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem średnią ocen wyższą
niż 4,6;
• uzyskali z pracy dyplomowej ostateczną ocenę 5,0, a z egzaminu dyplomowego ocenę co najmniej
bardzo dobrą;
• nie naruszyli zasad zawartych w ślubowaniu.
W protokole należy wówczas dopisać: „Komisja wnioskuje o nadanie dyplomu z wyróżnieniem”.
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DODATKOWE INFORMACJE – PRZYGOTOWANIE DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ
• Praca dyplomowa powinna być złożona najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem ukończenia
studiów.
• Student jest zobowiązany przedłożyć ostateczną wersję pracy dyplomowej zaakceptowaną przez
promotora w wersji papierowej (trzy egzemplarze) lub elektronicznie poprzez platformę APD (Archiwum
Prac Dyplomowych apd.uw.edu.pl) w formie pliku pdf nie większym niż 20 Mb. Przedłożenie takiej pracy
jest warunkiem zaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego.
• Na wniosek studenta lub promotora okres trwania studiów może zostać przedłużony o trzy miesiące
od planowanego terminu ukończenia studiów (obrona musi zatem nastąpić do 31 grudnia), w przypadku
długotrwałej choroby studenta lub niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym
terminie z uzasadnionych przyczyn.
• Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest rozliczenie roku.
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