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Uniwersytetu Warszawskiego od roku akad. 2013-2014 
 

Dziekanat i tok studiów właściwy dla studentów kierunku filologia bałtycka 

odpowiadają za techniczne aspekty procesu dyplomowania (przetwarzanie dokumentów, 

przygotowanie obrony) oraz wydawanie dyplomów. Za sprawdzenie pracy pod kątem 

ewentualnego plagiatu – w tym sprawdzenie w systemie antyplagiatowym – odpowiadają 

promotorzy.  

     W przypadku wykrycia plagiatu sprawa jest kierowana do Komisji Dyscyplinarnej dla 

Studentów i Doktorantów UW. Za archiwizację pracy dyplomowej w Archiwum Prac 

Dyplomowych i dostarczenie w regulaminowym terminie odpowiednich dokumentów 

odpowiedzialny jest student. Temat pracy magisterskiej musi zostać zatwierdzony przez 

kierownika Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego  

i Bałtystyki. Temat pracy licencjackiej zatwierdza promotor. 

Recenzenci i promotorzy zobowiązani są umieścić recenzje pracy dyplomowej  

w systemie APD najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin dyplomowy. 

Najlepsze prace magisterskie (wyróżnione i wskazane przez promotora) mogą zostać 

(za zgodą autora) umieszczone w repozytorium UW.  
 

I. Licencjat 

1. praca licencjacka 

a. temat – zatwierdzany przez promotora 

b. objętość – do ok. 40 tys. znaków.  

 

Praca licencjacka sprawdza efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności: 

- orientacji w dziedzinie, której dotyczy praca; 

- poprawnego posługiwania się terminologią właściwą dla wybranego obszaru badań; 

- formułowania rozwiniętej, spójnej, logicznej, poprawnej językowo wypowiedzi pisemnej; 

- zbierania materiałów badawczych potrzebnych do pracy, rozpoznawania stanu badań nad 

podjętym zagadnieniem; 

- samodzielnego selekcjonowania i analizowania zebranego materiału; 

- sporządzania przypisów i bibliografii. 

Egzamin licencjacki – trzy pytania zadane przez komisję, w tym co najmniej jedno związane 

z problematyką pracy, a pozostałe uzależnione od specyfiki programu. W przypadku kierunku 

filologia bałtycka – wybrane z zestawu zagadnień egzaminacyjnych opublikowanych na 

stronie internetowej KJWOiB; jedno pytanie zadane w języku danej specjalności (j. litewskim 

lub j. łotewskim). 

 

II. Magisterium 

1. praca magisterska 

a. temat – zatwierdzany przez promotora i kierownika Katedry Językoznawstwa 

Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki; 

b.  objętość – od 3 do 5 arkuszy wydawniczych (120 – 200 tys. znaków), chyba że w 

sytuacji szczególnie uzasadnionej specyfiką badań kierownik KJOWPiB na wniosek 

promotora zezwoli na mniejszy lub większy rozmiar pracy. 



Praca magisterska sprawdza efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności: 

- pogłębionej i uszczegółowionej znajomości dziedziny, której dotyczy praca; 

- poprawnego posługiwania się specjalistycznym językiem i terminologią właściwymi dla 

wybranego obszaru badań; 

- świadomego posługiwania się uzasadnioną metodologią badawczą; 

- samodzielnego zbierania materiałów badawczych potrzebnych do pracy, rozpoznawania 

stanu badań nad podjętym zagadnieniem, hierarchizowania uzyskanej wiedzy; 

- samodzielnego formułowania hipotez i sądów badawczych, polemiki z innymi 

stanowiskami; 

- samodzielnego formułowania uzasadnionych wniosków badawczych; 

- sporządzania przypisów i bibliografii. 

Egzamin magisterski – trzy pytania zadane przez komisję, w tym co najmniej jedno związane 

z problematyką i metodologią pracy, a pozostałe uzależnione od specyfiki programów 

nauczania przyjętych w ramach poszczególnych kierunków i specjalności. W przypadku 

kierunku filologia bałtycka – związane z problematyką seminarium magisterskiego; jedno 

zadane w języku danej specjalności (w j. litewskim lub łotewskim). 

 

 

 

 


