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Wymagania dotyczące prac dyplomowych o charakterze wdrożeniowym
na kierunku filologia polska, studia I stopnia, profil praktyczny
1. Praca dyplomowa o charakterze wdrożeniowym powstaje na kierunku filologia polska,
studia I stopnia, o profilu praktycznym. Praca dyplomowa jest płaszczyzną współpracy
pomiędzy: studentem, nauczycielem akademickim i przedstawicielem pracodawców.
2. Promotorem pracy dyplomowej o charakterze wdrożeniowym jest nauczyciel akademicki z
Katedry Filologii Polskiej, który posiada co najmniej stopień naukowy doktora. Dziekan
Wydziału Humanistycznego może upoważnić do kierowania pracą dyplomową osobę spoza
Uczelni, posiadającą stopień naukowy doktora.
3. Promotorem pomocniczym pracy dyplomowej o charakterze wdrożeniowym może być
interesariusz współpracujący, jeśli temat pracy tego wymaga.
4. Temat pracy dyplomowej może pochodzić od studenta, promotora lub interesariusza
zewnętrznego – pracodawcy i może być związany z realizacją zadań podczas praktyki
zawodowej. Interesariusz powinien umożliwić studentowi przeprowadzenie badań w
reprezentowanej przez siebie placówce.
5. Temat i treść pracy licencjackiej powinny odzwierciedlać efekty uczenia się na kierunku
filologia polska, studia I stopnia, profil praktyczny.
6. Praca dyplomowa o charakterze wdrożeniowym jest samodzielnym zaawansowanym
opracowaniem zagadnienia praktycznego, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności
studenta kierunku filologia polska, studia I stopnia, profil praktyczny oraz umiejętności
samodzielnego analizowania i wnioskowania. Praca dyplomowa zawiera omówienie
problemu lub realizacji projektu, który ściśle wynika z celów i zadań realizowanych przez
instytucję życia zawodowego, do pracy w której przygotowuje się student. Student w pracy
dyplomowej o takim charakterze w sposób innowacyjny i kreatywny rozwiązuje dany problem,
wykorzystując zarówno wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów, jak i
podczas praktyk zawodowych.
7. Praca dyplomowa o charakterze wdrożeniowym ma następującą kompozycję:
- spis treści,
- wstęp (w którym należy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać przesłanki
wyboru tematu pracy, określić cel i zakres pracy, wskazać metody badawcze,
przedstawić ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy i
podstawy źródłowe),
- część główna obejmująca:
a) część teoretyczną (prezentującą aktualny stan badań w zakresie związanym z
opracowaniem zagadnienia praktycznego);
b) część badawczą (opisującą cel, zakres badań, metody badawcze, charakterystykę
respondentów, miejsce i termin przeprowadzonych badań oraz wyniki badań),
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c) część projektująco-wykonawczą (przedstawiającą realizację działań wdrożeniowych
dotyczących zagadnienia badawczego, np. w postaci konspektu lekcji (w pracach o
tematyce dydaktycznej) lub opisu działań własnych związanych z omawianą w pracy
problematyką, opisu projektu działań (w pracach o tematyce np. z zakresu
językoznawstwa, literaturoznawstwa i innych). Ta część, oprócz opisu działań, musi
zawierać wnioski i rekomendacje odnośnie do omawianej tematyki i łączyć się zarówno
z częścią teoretyczną, jak i częścią badawczą,
- zakończenie,
- bibliografię (wykaz co najmniej 15 pozycji cytowanej literatury uporządkowany
w kolejności alfabetycznej zgodny z wymogami opisu bibliograficznego),
- ewentualnie: aneks (zawierający, np. próbki tekstów, ankiety, nagrania).
8. Treść pracy powinna być w pełni zgodna z tematem, mieć jasno określony cel i zakres,
umiejętnie sformułowany problem badawczy i uzasadnienie podjęcia działań projektującowdrożeniowych. Tekst pracy powinien być kompletny i stanowić zamkniętą kompozycyjnie
i uporządkowaną logicznie całość.
9. Student powinien w pracy wykazać umiejętności praktyczne, projektująco-wykonawcze
związane z zaprojektowaniem i wdrożeniem działań związanych z omawianym zagadnieniem
praktycznym. Powinien także przedstawić stan wiedzy (stan badań) w takim zakresie, jaki jest
niezbędny dla realizacji celu i zakresu pracy dyplomowej o charakterze wdrożeniowym.
10. Praca dyplomowa o charakterze wdrożeniowym powinna być napisana jasnym,
precyzyjnym i komunikatywnym językiem; powinna być poprawna pod względem
gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym oraz wyedytowana w staranny sposób.
11. W celu sprawdzenia czy przygotowana przez studenta praca dyplomowa ma charakter
wdrożeniowy i spełnia wymogi stawiane tego typu pracom zarówno promotor pracy, jak i
recenzent wypełniają Formularz opinii potwierdzającej wypełnienie wymogów stawianych
pracom dyplomowym o charakterze wdrożeniowym na kierunku filologia polska, studia I
stopnia, profil praktyczny (załącznik nr 1, który dołącza się do recenzji pracy dyplomowej o
charakterze wdrożeniowym).
12. Wzór recenzji pracy dyplomowej o charakterze wdrożeniowym stanowi załącznik nr 2.
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Załącznik nr 1
(do: Wymagania dotyczące prac dyplomowych o charakterze wdrożeniowym
na kierunku filologia polska, studia I stopnia, profil praktyczny)

Formularz
opinii potwierdzającej wypełnienie wymogów stawianych pracom dyplomowym o charakterze
wdrożeniowym na kierunku filologia polska, studia I stopnia, profil praktyczny stanowiący
załącznik do recenzji pracy dyplomowej
Wydział Humanistyczny – Katedra Filologii Polskiej
Kierunek: filologia polska, studia I stopnia, profil praktyczny
Rok akademicki: …………………………………………………………………………………………………………………………..……..
Semestr: ………………………………………………………………………………………………………..…………………………….……..
Imię i nazwisko studenta: …………………………………………………………… / Numer albumu ..………………….…….
Temat pracy dyplomowej o charakterze wdrożeniowym: ………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tytuł naukowy / stopień naukowy, imię i nazwisko promotora* / recenzenta*:
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Nazwa kryterium
Czy temat i treść pracy licencjackiej odzwierciedlają efekty uczenia się na kierunku
filologia polska, studia I stopnia, profil praktyczny?
zakładane efekty zostały w pełni osiągnięte
zakładane efekty zostały osiągnięte z niewielkimi niedociągnięciami
zakładane efekty zostały osiągnięte, jednak z pewnymi niedociągnięciami, które
wpływają na ostateczny kształt pracy dyplomowej
zakładane efekty zostały osiągnięte z istotnymi niedostatkami, ale dopuszczalnymi
na wymaganym poziomie
zakładane efekty zostały osiągnięte z wyraźnymi niedostatkami,
ale dopuszczalnymi na minimalnym wymaganym poziomie
zakładane efekty nie zostały osiągnięte, nawet na minimalnym poziomie
Czy praca dyplomowa przygotowana przez studenta:
jest pracą dyplomową o charakterze wdrożeniowym?
jest samodzielnym zaawansowanym opracowaniem zagadnienia praktycznego,
prezentującym zaawansowaną wiedzę i umiejętności studenta?
odzwierciedla umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania?
Czy praca dyplomowa zawiera omówienie problemu lub realizacji projektu, który
ściśle wynika z celów i zadań realizowanych przez instytucję życia zawodowego, do
pracy w której przygotowuje się student?
Czy student w sposób innowacyjny i kreatywny rozwiązuje omawiany problem
praktyczny, wykorzystując zarówno wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte
podczas studiów, jak i podczas praktyk zawodowych?
Czy treść pracy jest w pełni zgodna z tematem, ma jasno określony cel i zakres,
umiejętnie sformułowany problem badawczy i zaawansowane uzasadnienie
podjęcia działań projektująco-wdrożeniowych?
Czy praca zawiera:
a) część teoretyczną (prezentującą aktualny stan badań w zakresie związanym z
zaawansowanym opracowaniem zagadnienia praktycznego);
b) część
badawczą (opisującą cel, zakres badań, metody badawcze,
charakterystykę respondentów, miejsce i termin przeprowadzonych badań oraz
wyniki badań),
c) część projektująco-wykonawczą (przedstawiającą opis działań oraz szczegółowe
wnioski i rekomendacje odnośnie do omawianej tematyki i czy łączy się zarówno z
częścią teoretyczną, jak i częścią badawczą)?
Czy tekst pracy jest kompletny i stanowi zamkniętą kompozycyjnie
i
uporządkowaną logicznie całość?
Czy praca jest napisana poprawnym językiem, pozbawionym błędów i
wyedytowana w staranny sposób?

TAK* /NIE*

Uwagi

* właściwe zaznaczyć
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Załącznik nr 2
(do: Wymagania dotyczące prac dyplomowych o charakterze wdrożeniowym
na kierunku filologia polska, studia I stopnia, profil praktyczny)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY - KATEDRA FILOLOGII POLSKIEJ
RECENZJA PRACY DYPLOMOWEJ O CHARAKTERZE WDROŻENIOWYM
NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA, STUDIA I STOPNIA, PROFIL PRAKTYCZNY
Imię i nazwisko studenta: …………………………...………………………………………… / Nr albumu …………..……..……
Tytuł pracy dyplomowej: ………………………………………………………………………………………………………….………....
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
Tytuł naukowy / stopień naukowy, imię i nazwisko promotora* / recenzenta* pracy dyplomowej:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
* właściwe zaznaczyć

1. Zgodność przedstawionej do oceny pracy dyplomowej z jej charakterem wdrożeniowym:

2. Ocena spełniania przez pracę dyplomową wymagań właściwych dla kierunku filologia polska,
studia II stopnia, profil praktyczny:
a) zgodność tematu i treści pracy dyplomowej o charakterze wdrożeniowym z efektami uczenia się
na kierunku filologia polska, studia I stopnia, profil praktyczny:

b) zgodność treści i kompozycji pracy z tematem:

c) poprawność stosowanych metod, poprawność terminologiczna oraz językowo-stylistyczna:

d) dobór piśmiennictwa wykorzystanego w pracy:

e) innowacyjność i kreatywność rozwiązań zaproponowanych przez studenta w części projektującowykonawczej pracy dyplomowej o charakterze wdrożeniowym:

Ocena pracy dyplomowej

Tarnów, dnia ………..…………………

…………………………..…………………………………
(podpis promotora / recenzenta)

Załącznik: Formularz opinii potwierdzającej wypełnienie wymogów stawianych pracom dyplomowym o charakterze
wdrożeniowym na kierunku filologia polska, studia I stopnia, profil praktyczny.
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