
FAQ dot. seminarium licencjackiego 
 

→ W jakim języku należy przygotować pracę licencjacką? 

W języku kierunkowym (tj. głównym) specjalności studiów, tj. j.rosyjskim lub 

j.ukraińskim. 

 

→ Na jaki temat mogę pisać pracę licencjacką? 

Temat pracy licencjackiej jest ustalany wspólnie z promotorem. Istnieje możliwość, 

aby praca licencjacka była opracowywana na temat zaproponowany przez studenta, 

jednak wymaga to akceptacji promotora. 

 

→ Co to jest tzw. „obrona” pracy licencjackiej? 

„Obrona” – to potoczna nazwa egzaminu dyplomowego, do którego można 

przystąpić po uzyskaniu zaliczeń ze wszystkich przedmiotów z trzech lat studiów 

oraz zaliczeniu praktyk zawodowych lub praktyk pedagogicznych (* w przypadku 

realizowania specjalizacji pedagogicznej). 

 

→ Do kiedy muszę napisać i obronić pracę licencjacką? 

Zgodnie z Regulaminem Studiów UAM pracę licencjacką należy: 

• zarejestrować w Biurze Obsługi Studiów Wydziału Neofilologii najpóźniej do 

30 września w ostatnim roku studiów. 

• po zarejestrowaniu pracy w Biurze Obsługi Studiów Wydziału Neofilologii 

należy przystąpić do egzaminu dyplomowego („obrony” pracy licencjackiej) w 

terminie 3-ch miesięcy licząc od daty rejestracji w BOS. 

 

→ Czy można przedłużyć termin rejestracji pracy w BOS chociaż o kilka dni? 

termin rejestracji pracy w BOS jest terminem ostatecznym i nie ulega przedłużeniu. 

 

→ Co się stanie, jeśli do 30 września nie zarejestruję pracy w BOS?  

Brak rejestracji pracy w BOS skutkuje automatycznym skreśleniem z listy studentów. 

 

→ Czy można powtarzać „Seminarium licencjackie”? 
Tak. Powtarzanie niezaliczonego przedmiotu „Seminarium licencjackie” odbywa się 
na takich samych zasadach, jak inne przedmioty zawarte w planie studiów. 
Powtarzanie niezaliczonego „Seminarium lic.” wiąże się z koniecznością opłaty 250 zł 
/ semestr. 
 

→ Napisałam /-em pracę licencjacką i zarejestrowałam /-em ją w BOS. Do kiedy 

muszę obronić pracę licencjacką, aby zostać przyjętym na studia 

magisterskie? 

Rekrutacja na studia II stopnia rozpoczyna się lipcu – jeśli w I turze rekrutacji nie 

zostaną wypełnione wszystkie limity miejsc, uruchamiana jest II tura rekrutacji. 

Do rekrutacji można przystąpić dopiero po obronie pracy licencjackiej.  

Ostateczny termin, w którym należy przystąpić do egzaminu licencjackiego, aby 

następnie można było przystąpić do rekrutacji na studia II stopnia – to połowa 

października. 
 

Szczegółowe warunki dot. rejestracji pracy w Biurze Obsługi Studiów są 
zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Neofilologii 

www.wn.amu.edu.pl > zakładka „Dla Studenta” > „Praca dyplomowa”  

http://www.wn.amu.edu.pl/
http://wn.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/praca-dyplomowa

