
Warunki, jakim powinna odpowiadać praca licencjacka  
oraz zakres i forma egzaminu dyplomowego  

dla kierunku Ekonomia (studia I stopnia) 
 

obowiązujące od roku akademickiego 2014/15 
 

(uchwalone przez Radę Wydziału Ekonomiczno-Społecznego w dniu 29 września 2014 r., 
uwzględniające Zarządzenie nr 124/2013 oraz Zarządzenie nr 126/2013 Rektora Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2013) 

Dokument został opracowany zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 
2005 (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Statutem, Regulaminem Studiów Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu oraz na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji, Uczelnianego Systemu 
Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz programu kształcenia dla kierunku Ekonomia 
(studia I stopnia). 

 

Praca licencjacka 

1. Praca licencjacka jest przygotowywana zgodnie z zaleceniami dotyczącymi prac dyplomowych 
obowiązującymi w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 
126/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie 
wprowadzenia procedury dyplomowania na studiach wyższych) 

2. Praca licencjacka jest pracą dyplomową studentów studiów zawodowych, korespondującą z 
sylwetką absolwenta określoną w Planie i programie studiów na kierunku Ekonomia. 

3. Temat i treść pracy licencjackiej musi być zgodny z kierunkiem studiów. Uwzględnia się również 
kierunek badawczy jednostki, zainteresowania studenta oraz potrzeby jednostek gospodarczych.   

4. Praca licencjacka może mieć charakter: 

- opisowo-analityczny,  

- analityczny,  

- studium przypadku, 

- projektowy. 

 

Standardy pracy licencjackiej 

1. Temat, struktura i zakres pracy licencjackiej są ustalane z promotorem pracy i podawane w karcie 
pracy dyplomowej. Zmiana tematu/promotora pracy dyplomowej wymaga formy pisemnej.   
(Załącznik nr 3 oraz nr 4 do zarządzenia nr 126/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania na 
studiach wyższych). 

2. Struktura pracy licencjackiej powinna obejmować następujące elementy: uzasadnienie podjęcia 
pracy licencjackiej, cel, zakres opracowania, odniesienie do literatury (załącznik 2), wykorzystane 
materiały i zastosowana metoda lub metody, rozwinięcie tematu, podsumowanie oraz ew. aneks 



(zbiór załączników uzupełniających tekst pracy dyplomowej). Praca licencjacka musi zawierać: spis 
literatury (załącznik 3), spis tabel, spis rysunków.  
 
3. Wymagania techniczne odnośnie pracy licencjackiej: 
a) Strona tytułowa pracy dyplomowej powinna być przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w 
załączniku 1.  
b) Tekst pracy można pisać czcionką minimum 12 pkt. maksimum 13 pkt., z 1½ odstępu między 
wierszami. Średnia liczba znaków na stronie 1800. Przypisy wykonuje się czcionką 10 pkt 
 
4. Standardowo praca dyplomowa jest przygotowana w języku polskim, zawiera tłumaczenie tytułu  
w języku angielskim (na stronie tytułowej pod polskim tytułem) oraz streszczenia w języku polskim i 
angielskim (po spisie treści, przed zasadniczym tekstem pracy, każdy po max. 1000 znaków). 

 

Przyjęcie pracy licencjackiej 

1. Seminaria dyplomowe prowadzą i promotorstwo prac dyplomowych sprawują profesorowie i 
doktorzy habilitowani nauk ekonomicznych oraz za zgodą Rady Wydziału – doktorzy nauk 
ekonomicznych i doktorzy posiadający stopień naukowy w zakresie innych dyscyplin naukowych oraz 
udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie problematyki prowadzonej pracy, jak również za 
zgodą Dziekana – profesorowie i doktorzy habilitowani posiadający stopień naukowy w zakresie 
innych dyscyplin naukowych oraz udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie problematyki 
prowadzonej pracy. 

2. Bezpośrednią opiekę nad wykonaniem pracy licencjackiej sprawuje promotor. 

3. Promotor pracy licencjackiej, w ramach opieki nad pracą, pomaga dyplomantowi w ustaleniu 
tematu pracy, jej planu i struktury, wyboru metod pozyskiwania i przetwarzania danych, pomaga 
interpretować wyniki, określa podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej i ostateczną jej 
redakcję. 

4. Pracę licencjacką przyjmuje promotor. Przyjęcie pracy poświadcza podpisem na stronie tytułowej. 

5. Na końcu pracy licencjackiej dyplomant zamieszcza oświadczenie autora pracy dyplomowej o jej 
oryginalności, samodzielności jej przygotowania i o nienaruszeniu praw autorskich (załącznik 4), a w 
egzemplarzu przekazywanym do Dziekanatu dodatkowo oświadczenie autora o zgodności 
elektronicznej wersji pracy z jej formą wydrukowaną (załącznik 5) oraz oświadczenie autora o 
przekazaniu uczelni prawa do eksploatacji pracy w systemie antyplagiatowym (załącznik 6). 

6. Kopie pracy licencjackiej, należy złożyć: 

a) w Dziekanacie (wraz z elektroniczną formą tekstu pracy zapisaną na CD w wersji word i pdf), 

b) u promotora,  

c) u recenzenta,  

co najmniej na tydzień przed planowanym egzaminem dyplomowym w terminie do 30 czerwca. 

7. Recenzent pracy licencjackiej musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora nauk 
ekonomicznych, jednak nie niższy niż promotor.  

8. Dyplomant dołącza do kopii prac licencjackich składnych promotorowi i recenzentowi formularz pt. 
Ocena pracy dyplomowej, który uzyskuje się w Dziekanacie. 



9. Dyplomant może wykonać dla siebie dowolną liczbę kopii pracy licencjackiej. 

Warunki przystąpienia do egzaminu licencjackiego 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest: 

a) Uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów 
ECTS (zaliczenia z wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów oraz wpisu dziekana do 
indeksu o zaliczeniu ostatniego semestru). 

b) Przyjęcie pracy licencjackiej przez promotora i złożenie jej w Dziekanacie. 

c) Przekazanie przez Dziekanat komisji egzaminacyjnej kompletu dokumentów, który obejmuje 
indeks oraz wykaz ocen z wszystkich lat studiów. 

 

Egzamin licencjacki 

1. Terminy egzaminów licencjackich wyznacza Dziekan. 

2. Obowiązuje zapis na egzamin licencjacki u wyznaczonej do tego celu osoby. Zapis ten jest 
równoznaczny z wyznaczeniem terminu egzaminu przez Dziekana, z wynikającymi z tego 
konsekwencjami określonymi w Regulaminie Studiów (§ 41 ust. 9, 10 i 11). 

3. Egzamin licencjacki odbywa się przed powołaną przez Dziekana trzyosobową komisją, w składzie: 
przewodniczący, promotor i recenzent.  

4. Egzamin licencjacki jest egzaminem państwowym, ustnym, weryfikującym osiągnięte przez 
studenta efekty kształcenia. Egzamin jest prowadzony według następującego porządku: 

a) Przewodniczący komisji dopuszcza do egzaminu dyplomanta poprzez stwierdzenie, że wszystkie 
wymogi formalne zostały spełnione, a praca licencjacka została oceniona pozytywnie.  

b) Dyplomant losuje z listy zagadnień egzaminacyjnych z zakresu ekonomii 1 pytanie (Zagadnienia na 
egzamin licencjacki na kierunku Ekonomia), na które udziela odpowiedzi.  

c) Po udzieleniu pozytywnej odpowiedzi na wylosowane pytanie dyplomant prezentuje główne tezy i 
wyniki swojej pracy licencjackiej, po czym odbywa się dyskusja nad pracą.  

d) Komisja dokonuje oceny przebiegu egzaminu i wystawia ocenę zgodnie z regulaminem studiów na 
UP w Poznaniu, a następnie ogłasza jego wynik. 

 

Egzamin poprawkowy 

1. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z odpowiedzi na wylosowane pytania 
egzaminacyjne lub z dyskusji nad pracą, Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu licencjackiego jako 
ostateczny. 

2. Powtórny egzamin dyplomowy może się odbyć nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i 
nie później, niż po upływie 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu. 

 



W sprawach nieunormowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie zapisy Regulaminu 
studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Uchwała nr 345/2012 Senatu UP w Poznaniu z 
dnia 25.04.2012). 

 
 


