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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Zasady dyplomowania opracowano na podstawie: Uchwały nr 219/2008 Prezydium 

Państwowej Komisji Akredytacyjnej z 10 kwietnia 2008 roku i załącznika do uchwały 

z 10 kwietnia 2008 roku, Regulaminu studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

oraz Zarządzenia nr 10/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 

Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r. 

 

Rozdział 2 

SEMINARIUM DYPLOMOWE 

§ 2. 

1. Seminarium dyplomowe oznacza Seminarium licencjackie na studiach I stopnia i 

Seminarium magisterskie na studiach II stopnia. 

2. Celem przedmiotów Seminarium licencjackie bądź Seminarium magisterskie jest 

przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora. 

3. Seminarium licencjackie prowadzone jest w semestrach 5 i 6 na studiach I stopnia, 

Seminarium magisterskie w semestrach 2, 3 i 4 na studiach II stopnia. 

4. Przyjęcie pracy dyplomowej przez promotora jest równoznaczna z zaliczeniem 

seminarium dyplomowego. 

 

 

 



Rozdział 3 

PROMOTOR 

§ 3. 

1. Kierownikiem naukowym pracy dyplomowej jest promotor. 

2. Studenci dokonują wyboru promotora w ciągu miesiąca od rozpoczęcia Seminarium 

licencjackiego (studia I stopnia), bądź w ciągu 1 semestru zajęć dydaktycznych (studia 

II stopnia). 

3. Studentów, którzy nie dokonali w terminie wyboru promotora, kierownik katedry 

przydziela do istniejących grup seminaryjnych.  

 

Rozdział 4 

PRACA DYPLOMOWA 

§ 4. 

1. Praca dyplomowa kończy cykl kształcenia na studiach wyższych I i II stopnia. Jest ona 

najważniejszą samodzielną pracą studenta.  

2. Przygotowanie pracy dyplomowej powinno ukształtować umiejętności dyplomanta w 

zakresie: 

• samodzielnego sformułowania problemu badawczego; 

• poszukiwania materiałów źródłowych w dostępnych opracowaniach; 

• krytycznej oceny zgromadzonego materiału; 

• tworzenia własnego warsztatu badawczego; 

• prowadzenia logicznego toku analizowania, wnioskowania i dowodzenia; 

• posługiwania się precyzyjnym i poprawnym językiem. 

3. Treść pracy dyplomowej musi być zgodna z kierunkiem studiów autora pracy. 

§ 5. 

1. Propozycję tematu pracy dyplomowej ustalają wspólnie promotor i student. 

2. Podczas ustalania tematu pracy dyplomowej należy kierować się zainteresowaniami 

naukowymi promotora oraz studenta. 

3. Jeden temat pracy dyplomowej jest realizowany przez jednego studenta. 

§ 6. 

1. Praca dyplomowa powinna być znormalizowana pod względem edytorskim (format 

papieru kartki A4, czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp między linijkami 1½ 

pkt., margines lewy 3,5 cm, margines prawy 2,5 cm, margines górny 2,5 cm i 

margines dolny 2,5 cm, tekst wyjustowany). 



2. Wymagana jest wysoka staranność edytorska. W całej pracy należy zastosować 

jednolity system oznaczania przypisów śródtekstowych i merytorycznych 

(umieszczonych na dole strony, z zachowaniem numeracji ciągłej), rozdziałów i 

podrozdziałów, rysunków, tabel, schematów i załączników, numeracji stron itp.; 

każdy rozdział musi się zaczynać od nieparzystej strony, numerem i tytułem rozdziału. 

3. Kolejność elementów pracy dyplomowej jest następująca: 

• strona tytułowa w języku polskim,  

• strona tytułowa w języku niemieckim,  

• spis treści,  

• część zasadnicza pracy,  

• spis literatury,  

• spis rysunków, tablic, wykresów (ewentualnie wykaz załączników), 

• streszczenie pracy w języku polskim i słowa kluczowe w języku niemieckim,  

• oświadczenie studenta, że praca została napisana samodzielnie oraz nie była 

wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu 

zawodowego w wyższej uczelni i że drukowana wersja jest identyczna z 

załączoną wersją elektroniczną. 

§ 7. 

1. Dyplomant odpowiada za sposób cytowania oraz przestrzeganie praw autorskich. W 

przypadku ich naruszenia wszczyna się postępowanie wyjaśniające. 

2. Bibliografia pracy dyplomowej powinna zawierać aktualne pozycje z danej dziedziny 

zaakceptowane przez promotora. Przy źródłach internetowych należy wyraźnie 

oznaczyć strony www z pełnym adresem strony oraz datą pobrania. 

3. Pracę dyplomową należy dostarczyć w 3 egzemplarzach w postaci drukowanej oraz w 

1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. 

4. Uregulowania dotyczące pracy dyplomowej zawiera § 38 Regulaminu studiów oraz 

Zarządzenie Nr 10/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 

grudnia 2009 roku. 

 

 

 

Rozdział 5 

OCENA PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ EGZAMIN DYPLOMOWY 

§ 8. 



1. Oceny pracy dyplomowej dokonują niezależnie promotor oraz recenzent według skali 

ocen określonej w § 42 ust. 4 Regulaminu studiów. 

2. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest: 

• spełnienie wszystkich wymagań wynikających z planu studiów; 

• otrzymanie pozytywnej oceny promotora i recenzenta z pracy dyplomowej; 

• złożenie wszystkich wymaganych dokumentów; 

• uregulowanie przez studenta wszystkich zobowiązań wobec Uczelni. 

§ 9. 

1. Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego określa § 39 i § 40 Regulaminu 

studiów. 

2. Na egzaminie dyplomowym kończącym studia I i II stopnia, który jest egzaminem 

ustnym w języku niemieckim, student otrzymuje 3 pytania: dwa pytania od promotora 

i jedno pytanie od recenzenta. Dla uczestników seminarium językoznawczego studiów 

I stopnia pytania dotyczą zagadnień  z zakresu (a) fonetyki/fonologii, morfologii, 

składni, słowotwórstwa i leksykologii, (b) gramatyki kontrastywnej oraz (c) historii 

języka niemieckiego. Dla uczestników seminarium literaturoznawczego/ 

kulturoznawczego studiów I stopnia pytania dotyczą zagadnień  z zakresu historii 

literatury i kultury niemieckojęzycznej od osiemnastego wieku do współczesności. 

Dla uczestników seminarium językoznawczego studiów II stopnia pytania dotyczą 

zagadnień  z zakresu nauki o tekście, semiotyki i przekładoznawstwa. Dla 

uczestników seminarium literaturoznawczego/ kulturoznawczego studiów II stopnia 

pytania dotyczą wybranych zagadnień z teorii literatury i kultury oraz interpretacji 

kulturowych form reprezentacji w postaci tekstów literackich i dyskursów wizualnych.  

3. Złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym jest warunkiem 

ukończenia studiów. 

4. Skalę ocen w procedurze dyplomowania oraz zasady obliczania ostatecznej oceny 

ukończenia studiów określa § 40 ust. 4 Regulaminu studiów. 

 

 

 

Rozdział 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10. 



1. Szczegółowe uregulowania dotyczące uzyskanego tytułu oraz zasady odbioru 

dyplomu wraz z suplementem określa § 42 Regulaminu studiów. 


