Praca-magisterska-101

1.Praca magisterska jest dopełnieniem wyższych studiów II stopnia i wraz z egzaminem magisterskim
stanowi podstawę do uzyskania stopnia magistra w zakresie wybranego kierunku studiów (filologia) i
specjalności (filologia angielska).
2.Praca magisterska powinna być autorskim opracowaniem problemu badawczego z zakresu tematycznego
wybranego seminarium dyplomowego w ramach specjalizacji (literatura angielskiego obszaru językowego,
literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, translatoryka, językoznawstwo angielskie, językoznawstwo
porównawcze, glottodydaktyka). Jest to praca o charakterze naukowym, przygotowana zgodnie z
wymaganiami dziedziny wybranej przez studenta (językoznawstwo lub literaturoznawstwo).
3.Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 275/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku praca
magisterska powinna liczyć od 110 do 140 tys. znaków ze spacjami, czyli od 60 do
80stron znormalizowanego tekstu (czcionka Times New Roman, 12 punktów, interlinia 1,5, wszystkie
marginesy po 2,5cm, wyjustowane obustronnie).
4.W Instytucie Filologii Angielskiej praca magisterska powinna być napisana w języku angielskim.
5.Praca magisterska powinna zawierać następujące części:
-znormalizowane strony tytułowe w języku polskim i angielskim; po angielsku Wydział Filologiczny tłumaczy
się jako Faculty of Letters, a Instytut Filologii Angielskiej jako

Institute of English Studies.
-spis treści,
-wykaz rysunków i tabel (opcyjnie),
-listę zastosowanych skrótów (opcyjnie),
-przedmowę (preface) lub wstęp (introduction),
-co najmniej trzy rozdziały merytoryczne; każdy z nich powinien zaczynać się od nowej strony i być opatrzony
tytułem, mającym związek z głównym tematem pracy,
-zakończenie,
-wykaz literatury ( około 25 pozycji),
-załączniki (opcyjnie),
-streszczenie w języku angielskim (maksymalnie 4 tys. znaków liczonych ze spacjami),
-słowa kluczowe w języku angielskim (maksymalnie 1 tys. znaków liczonych ze spacjami),
-streszczenie w języku polskim (maksymalnie 4 tys. znaków ze spacjami),
-słowa kluczowe w języku polskim (maksymalnie 1 tys. znaków liczonych ze spacjami).
6.We wstępie powinien znaleźć się aktualny stan badań związanych z określonym przedmiotem, perspektywą
badawczą oraz materiałem badawczym, określenie celów pracy, postawienie pytań i/lub hipotez badawczych
oraz opis struktury pracy.
7.Przynajmniej jeden rozdział pracy powinien zawierać opis i sprawozdanie z badania empirycznego/analizę
utworów/analizę zjawisk językowych.
8.W zakończeniu pracy powinna znaleźć się odpowiedź na postawione wcześniej pytania badawcze oraz
podsumowanie stanu zrealizowania celów pracy.
9.Wykaz literatury oraz odnośniki do źródeł cytowanych w tekście powinny być sporządzone zgodnie z
systemem rekomendowanym przez promotora pracy. Istotne jest, aby system ten był spójny i konsekwentny
w całej pracy.
10.Praca powinna być logiczna, spójna wewnętrznie, napisana poprawną angielszczyzną.
11.Wszystkie prace dyplomowe poddawane są kontroli antyplagiatowej oraz podlegają obowiązkowi
archiwizacji z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD).
Egzamin dyplomowy (magisterski)
1.Seminarium dyplomowe jest osobnym przedmiotem i ocena z niego nie jest tożsama z oceną pracy
dyplomowej. Pracę oceniają promotor i recenzent; recenzja i ocena są wpisywane do systemu APD.
2.Egzamin magisterski zdaje się przez komisją składającą się z co najmniej trzech osób: przewodniczącego,
promotora i recenzenta.
3.Podczas egzaminu dyplomowego, który ma formę ustną, student odpowiada na trzy pytania z zakresu
materiału odpowiadającego naukowej specjalności, w obrębie której sytuuje się praca, przy czym co
najmniej jedno pytanie odnosi się do pracy i stosowanej w niej metodologii. Dokładne zasady
przeprowadzania egzaminu oraz wystawianie oceny na dyplomie ukończenia studiów II stopnia określa
Regulamin Studiów UWr oraz Uchwała Rady Wydziału Filologicznego nr 275/2016 z dnia 22 listopada 2016.

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

