
EGZAMIN DYPLOMOWY (STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA) 

Egzamin dyplomowy po szóstym semestrze zamyka trzyletnie stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia 

(licencjackie). 

Egzamin zostanie przeprowadzony w dwóch terminach: podstawowym (w letniej sesji egzaminacyjnej) oraz 

poprawkowym (w sesji poprawkowej). Dopuszczalne jest przeprowadzanie egzaminu dyplomowego poza terminem 

sesji. W obydwu terminach egzamin ma formę ustną. Student zdaje egzamin z wybranej przez siebie dziedziny 

(dyscypliny podstawowej). Dziedziny do wyboru to: 

1. Językoznawstwo 

2. Językoznawstwo stosowane i glottodydaktyka 

3. Translatoryka 

4. Literatura angielska i literaturoznawstwo 

5. Literatura amerykańska i literaturoznawstwo 

Na stronie Instytutu w zakładce „studia” przedstawiony jest wykaz obowiązujących zagadnień z danej dziedziny. Na 

egzamin student wybiera jeden, dowolny zakres tematyczny z danej dziedziny, np. zakres „the literature of Colonial 

America” z dziedziny „American Literature and Culture”. Dziedzina wybrana na egzamin nie musi się pokrywać z 

tematyką seminarium, np. student uczestniczący w seminarium z literatury amerykańskiej może zdawać egzamin z 

zakresu literatury angielskiej czy innej wymienionej w punktach 1-5 powyżej. Student samodzielnie opracowuje 

podane zagadnienia. Przed egzaminem nie podaje się do wiadomości studentów szczegółowych pytań 

egzaminacyjnych, jedynie zagadnienia do opracowania. 

Do 30 kwietnia student dokonuje wyboru zakresu na egzamin i podaje go swojemu promotorowi.  

Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego określa §48 Regulaminu Studiów. Student zdaje egzamin przed 

trzyosobową komisją w składzie: Przewodniczący Komisji, Promotor pracy dyplomowej oraz jej Recenzent. Egzamin 

odbywa się w języku angielskim. Student odpowiada na trzy pytania. Dwa z nich odnoszą się do wybranego zakresu 

materiału, jedno pytanie dotyczy pracy dyplomowej i jej szeroko rozumianego kontekstu. 

Ocenę umieszczaną na dyplomie oblicza się na podstawie wzoru podanego w §50 Regulaminu Studiów. 

 

Obowiązujące przepisy: 

 Uchwała nr 26/2015 Senatu UWr. w sprawie Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 

 Zarządzenie nr 98/2016 Rektora UWr.  w sprawie wprowadzenia Procedury dyplomowania, sprawdzania prac 
dyplomowych w systemie antyplagiatowym i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum 
Prac Dyplomowych (APD) 

 

 Uchwała nr 275/2016 Rady WF w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i 
egzaminów dyplomowych na WF 

 

 Komunikat nr 6/2016 Dziekana WF w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem 
systemu APD 

 

 Komunikat nr 7/2016 Dziekana WF w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych w systemie PLAGIAT 
 


