Licencjat-78

licencjat
1. licencjat (w Polsce)
Definicja
licencjat to w Polsce tytuł zawodowy nadawany osobom, które ukończyły pierwszy stopień studiów dwu- lub
trzystopniowych (wymagający napisania pracy licencjackiej)
Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
·pierwszy stopień wyższego wykształcenia; pierwszy stopień wyższej edukacji
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Zuzia, córka Wacka i Joanny, zrobiła licencjat z etnologii na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyła
europeistykę na Jagiellońskim.
NKJP: Kisielewscy. Jan August, Zygmunt, Stefan, Wacek, Mariusz Urbanek, 2006
— Młodzi studenci, którzy trafiają do nas po pierwszym, drugim roku filologii i zaczynają studia równoległe,
często mają wyobrażenie, że z połączenia języków z europeistyką wyjdzie praca w Brukseli. Natomiast może
nawet jedna trzecia studiujących to grupa ludzi, jak na każdym licencjacie, którym wszystko jedno, co
studiują, do niczego nie mają szczególnego zapału, chcą tylko dostać na koniec jakiś papier.
NKJP: Polityka, 2003
Sieć słów wyrażenia powiązane z opisywanym (wyrazy pokrewne, kolokacje)
·kolokacje czasownikowe lewostronne: kończyć się; mieć; robić; uzyskać; wprowadzić; wycofać się; zdobyć;
zrobić
·kolokacje przymiotnikowe lewostronne: zakończony
·odpowiednik żeński:licencjatka
·przymiotnik:licencjacki
Gramatyka
rzeczownik rodzaj męskorzeczowy odmienny
Odmiana w przyjaznej postaci — zyskaj pełny dostęp

formy: licencjacie; licencjat; licencjatach; licencjatami; licencjatem; licencjatom; licencjatowi; licencjatów;
licencjatu; licencjaty
zgłoś poprawkę
REKLAMA!
1.1. licencjat (osoba)
Definicja
licencjat to także osoba mająca ten tytuł
Poprawna polszczyzna cenne informacje, niespodzianki, haczyki
Jeszcze o nazwach osób przed licencjatem i po nim Niektórym może przeszkadzać, że tytuł zawodowy i osoba
(...)
Jak się zwracać do licencjata Odpowiedź będzie nieco przekorna: (...)
Pełną treść widzą tylko abonenci Dobrego słownika.
Zyskaj dostęp do tej i 2966 pozostałych informacji poprawnościowych.
zamów
Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)
·absolwent; inżynier; magister
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu
Agnieszka Korniejko, pełniąca obowiązki dyrektora Instytutu Ukrainistyki PWSZ w Przemyślu, zapowiada, że
program studiów wyjdzie naprzeciw potrzebom młodzieży. Ich atut to dwie specjalizacje: translatorska
(tłumacz) i dziennikarsko-ekonomiczna. Przyszli absolwenci (licencjaci) będą mogli podjąć dalszą naukę m.in.
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
NKJP: Nowiny, 2006
Praca dla licencjata
Oficjalnie licencjat ze specjalizacją nauczycielską daje uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej i
gimnazjum. Na początku września wiele podstawówek i gimnazjów ogłaszało się w gazetowych rubrykach
„Dam pracę”. Sprawdziliśmy ogłoszenia z dwóch tygodni. Nikt licencjata nie chciał. Dlaczego? Sekretarka
jednej ze szkół wyjaśniła w końcu, że zgłasza się zbyt wielu magistrów, by zatrudnianie kogoś z dyplomem
licencjata miało jakikolwiek sens.
NKJP: Polityka, 2001
Sieć słów wyrażenia powiązane z opisywanym (wyrazy pokrewne, kolokacje)
·kolokacje czasownikowe lewostronne: kształcić; wypromować
Gramatyka
rzeczownik rodzaj męskoosobowy odmienny
Odmiana w przyjaznej postaci — zyskaj pełny dostęp
formy: licencjaci; licencjacie; licencjat; licencjata; licencjatach; licencjatami; licencjatem; licencjatom;
licencjatowi; licencjatów; licencjaty
zgłoś poprawkę
1.2. licencjat (napisany)
Definicja
licencjatem nazywa się też czasem pracę licencjacką
Słownik synonimów tożsame znaczeniowo (zastępcze słowa)
·praca licencjacka
Gramatyka
rzeczownik rodzaj męskorzeczowy odmienny
Odmiana w przyjaznej postaci — zyskaj pełny dostęp
formy: licencjacie; licencjat; licencjatach; licencjatami; licencjatem; licencjatom; licencjatowi; licencjatów;
licencjatu; licencjaty
zgłoś poprawkę
2. licencjat (kościelny)
Definicja

licencjat to stopień naukowy nadawany na wydziałach teologii katolickiej uczelni wyższych po
specjalistycznych studiach kończących się napisaniem pracy i złożeniem egzaminu przed komisją teologiczną,
zwykle wyższy od tytułu zawodowego magistra, a niższy od stopnia naukowego doktora, uprawniający do
wykładania w wyższych szkołach katolickich czy seminariach duchownych
Sieć słów wyrażenia powiązane z opisywanym (wyrazy pokrewne, kolokacje)
·przymiotnik:licencjacki
Gramatyka
rzeczownik rodzaj męskorzeczowy odmienny
Odmiana w przyjaznej postaci — zyskaj pełny dostęp
formy: licencjacie; licencjat; licencjatach; licencjatami; licencjatem; licencjatom; licencjatowi; licencjatów;
licencjatu; licencjaty
zgłoś poprawkę
2.1. licencjat (osoba)
Definicja
licencjat to także osoba, która otrzymała ten stopień
Przykłady użycia autentyczne, starannie wybrane, zobacz też na blogu

