
 
 

Wymagania dotyczące pracy i egzaminu licencjackiego 

w Instytucie Filologii Romańskiej KUL 

* * *  

 

 

A) PRACA LICENCJACKA 
 

I. Wymagania wynikające z Regulaminu Studiów KUL 
 
1) Kierownik pracy  

Zgodnie z § 35.1 „Licencjacką lub inżynierską pracę dyplomową, kończącą studia pierwszego 

stopnia, student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego, 

posiadającego przynajmniej stopień naukowy doktora”. 

 
2) Temat pracy 

Wg § 35.2 tytuł pracy „ustala kierujący pracą, a zatwierdza rada instytutu nie później niż na pół 

roku przed terminem ukończenia studiów.” (realnie: do końca stycznia aktualnego roku 

akademickiego). 

 

3) Ocena pracy 

Zgodnie z § 35.3 „Oceny pracy […] dokonuje kierujący pracą oraz jeden recenzent, posiadający 

przynajmniej stopień naukowy doktora. Recenzenta pracy wyznacza dziekan. W wypadku jednej 

recenzji negatywnej o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje dziekan, po zasięgnięciu 

opinii dodatkowego recenzenta, posiadającego przynajmniej stopień naukowy doktora”. 

 
4) Termin składania pracy  

Zgodnie z § 33.1. „Studenci zobowiązani są do złożenia pracy dyplomowej nie później niż do 

ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze (roku) studiów.” Wg § 33.2 „Dziekan na 

uzasadniony wniosek studenta […] zaopiniowany przez kierującego pracą, może przesunąć termin 

złożenia pracy dyplomowej, nie dłużej niż do dwóch miesięcy od ostatniego dnia zajęć 
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dydaktycznych w ostatnim semestrze (roku) studiów.”  

 

II. Wymagania na kierunku filologia romańska 
 

1) Prace licencjackie w IFR KUL powstają na Seminariach licencjackich: literaturoznawstwo, 

językoznawstwo, kultura i cywilizacja krajów romańskich pod kierunkiem prowadzących zajęcia. 

 

2) Temat pracy  

Temat pracy powinien obejmować wybrane zagadnienie związane z językiem francuskim (za zgodą 

prowadzącego seminarium również z innym językiem, romańskim bądź nieromańskim, np. w 

studiach porównawczych), literaturą francuskojęzyczną (w tym tłumaczeń z i na język francuski), 

kulturą i cywilizcją krajów romańskich (zasadniczo: Francji, Hiszpanii, Włoch). Za zgodą 

prowadzącego seminarium języki i ich konfiguracja mogą być inne. 

  

3) Objętość pracy i wymagania edytorskie 

Praca licencjacka powinna obejmować ok. 25 stron (±5) wydruku komputerowego (1800 znaków ze 

spacjami na stronę).  

Pracę należy złożyć w formie wydruku komputerowego na białym papierze formatu A4. Zaleca się 

użycie czcionki Times New Roman, w tekście głównym wielkości 12 pkt., a w przypisach – 10 pkt. 

Interlinia (odstęp między wierszami) w tekście głównym powinna wynosić 1,5 wiersza, a w 

przypisach – 1 wiersz. Tekst należy wyjustować (wyrównać do lewej i prawej), przy czym lewy 

margines powinien mieć szerokość 2,5 cm + 0,5 na oprawę z lewej strony. 

Tekst może być drukowany obustronnie. 

 

NB. Zgodnie z Zarządzeniem Prorektora KUL ds. dydaktyki i wychowania z dn. 15.02.2010, 

wprowadza się obowiązek składania pracy dyplomowej w formie elektronicznej oraz oświadczenia 

potwierdzającego samodzielność wykonania pracy i zgodność wersji elektornicznej pracy z wersją 

papierową (pełny tekst Zarządzenia wraz z załącznikami znajduje się na stronach www IFR KUL, 

zakładka : O studiach > Licencjat > Wersja elektroniczna pracy dyplomowej). 

 

4) Struktura pracy 

Praca licencjacka musi zawierać następujące elementy, ułożone w podanej kolejności: 

  strona tytułowa 

  spis treści 

  wstęp 
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  tekst główny podzielony na rozdziały 

  zakończenie 

  bibliografia 

  streszczenie w języku polskim (jeśli praca napisana jest w języku obcym romańskim)

   lub streszczenie w języku obcym romańskim (jeśli praca napisana jest w języku polskim). 

  ewentualnie: aneks / aneksy. 

 

Strona tytułowa powinna zawierać podstawowe informacje dotyczące pracy: 

a. w nagłówku nazwę uczelni, wydziału i instytutu: 
 
 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
Wydział Nauk Humanistycznych 

Instytut Filologii Romańskiej 
 

b. imię i nazwisko autora, numer albumu 

c. tytuł pracy  

d. określenie rodzaju pracy dyplomowej wraz z podaniem stopnia/tytułu naukowego, imienia i 

 nazwiska osoby, pod kierownictwem której praca powstała: Praca licencjacka napisana pod 

 kierunkiem...   

e. nazwę miasta – siedziby uczelni i rok złożenia pracy: Lublin [ROK.] 

 

 W spisie treści należy umieścić wszystkie części składowe pracy – wstęp, tytuły 

(ewentualnie śródtytuły) rozdziałów, zakończenie, bibliografię – wraz z podaniem numerów stron, 

od których się zaczynają.  

 Wstęp powinien zawierać następujące informacje: 

a. tytuł, cel oraz przedmiot pracy, 

b. problematykę oraz wynikającą z niej konstrukcję pracy, 

c. status quaestionis (czy temat był podejmowany? przez kogo? jakie są najważniejsze ustalenia 

dotychczasowych badań?). 

 

 Liczba rozdziałów zależy od tematu pracy. Praca musi się jednak składać z co najmniej 

dwóch rozdziałów.  

 

 Zakończenie powinno zbierać główne wątki pracy oraz ukazać podsumowanie 

najważniejszych wniosków. 

 

 Bibliografia pracy powinna zawierać wykaz wszystkich wykorzystanych (tzn. cytowanych 
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przez autora pracy) publikacji naukowych. W zależności od charakteru pracy, Bibliografia może 

zawierać także wykaz tekstów źródłowych, które są podstawą pracy. 

 

5) Warunki, jakie powinna spełniać praca. 

Praca powinna spełniać dwa zasadnicze wymogi: formalny i merytoryczny. 

 Wymóg formalny odnosi się do przejrzystego i jasnego toku rozumowania oraz do 

wynikającego z niego układu materiału, a także zgodności treści pracy z jej tytułem, 

zastosowanie poprawnej metody badawczej, poprawność gramatyczna i stylistyczna, 

staranność edytorska.  

 Na aspekt merytoryczny składają się erudycja studenta (znajomość literatury przedmiotu 

oraz związanej z nią problematyki, wykorzystanie wszystkich dostępnych a ważnych dla 

tematu źródeł i opracowań), wkład pracy własnej (próba samodzielnej interpretacji, własne 

wnioski i refleksje) oraz dbałość o obiektywizm. 

 

Oceny pracy – recenzji – dokonuje się w formie pisemnej biorąc pod uwagę elementy składające się 

na formalną i merytoryczną stronę pracy (Załącznik 1). 

  

6) Samodzielność pracy 

Wszelkie informacje, a także myśli zaczerpnięte ze źródeł lub opracowań, które znajdą się w pracy, 

powinny być udokumentowane, tj. zawierać precyzyjny odsyłacz podający źródło cytatu bądź 

zapożyczonej myśli. 

 

 Autor pracy jest zobowiązany do respektowania prawa własności intelektualnej 

(prawa autorskie).  

Autor dyplomowej pracy licencjackiej podpisuje oświadczenie o samodzielnym 

wykonaniu pracy (Załącznik 2).  

 

B) EGZAMIN LICENCJACKI 

 
I. Wymagania wynikające z Regulaminu Studiów KUL 

 

1) Dopuszczenie do egzaminu  

Zgodnie z § 38.1 „Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 1) uzyskanie 

zaliczenia wszystkich zajęć i praktyk oraz zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych 
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programem studiów; 2) uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej.” 

 

 

2) Termin egzaminu 

Wg § 38.2 „Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od 

daty złożenia pracy dyplomowej, z wyłączeniem okresu od 15 lipca do 31 sierpnia, jednak nie 

później niż do […] 30 września dla studiów kończących się w semestrze letnim.” 

 

3) Charakter egzaminu 

Zgodnie z § 38.4 „Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i odbywa się przed komisją 

powołaną przez dziekana. […]”  

 

II. Wymagania na kierunku filologia romańska 
 

1) Zakres materiału obowiązującego studenta na egzaminie licencjackim obejmuje tezy z trzech 

bloków tematycznych zgodnie z profilem wybranego seminarium: literaturoznawstwo, 

językoznawstwo, kultura i cywilizacja krajów romańskich (Załącznik 3). Za tezy corocznie 

odpowiedzialny jest prowadzący seminarium. Tezy egzaminacyjne odnoszą się do kierunkowych 

efektów kształcenia oraz efektów kształcenia realizowanych w ramach modułu „seminarium 

licencjackie”: Językoznawstwo i przekładoznawstwo, Kultura i cywilizacja krajów romańskich, 

Literaturoznawstwo.  

Dodatkowo wszystkich studentów obowiązują tezy z bloku współczesne realioznawstwo francuskie 

(Załącznik 4). 

Student jest zobowiązany do zapoznania się z tezami do egzaminu w momencie wpisu na 

seminarium. Wpis do grupy seminaryjnej (kodowanie na zajęcia) jest równoznaczny z faktem 

zapoznania się z tezami obowiązującymi na egzaminie licencjackim. 

Wykaz tez znajduje się na stronach www IFR KUL (zakładka : O studiach > Licencjat > Tezy). 

 

2) Egzamin licencjacki weryfikuje i potwierdza uzyskanie przez studenta efektów kształcenia 

przewidzianych programem studiów I poziomu kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (studia I 

stopnia). 

 

3) W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: przewodniczący, kierujący pracą i recenzent.  
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Załącznik 1 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
Wydział .................................................... 
 

 
OCENA PRACY DYPLOMOWEJ 

 
Imię  i nazwisko studenta: ………………………………………….  
Promotor pracy: ………………………………………….  
Tytuł pracy: …………………………………………. 
 
I. Ocena formalnej strony pracy 

A. Zgodność treści pracy z jej tytułem:  

…………………………………………. 

B. Struktura pracy (układ części):  

…………………………………………. 

C. Literatura przedmiotowa: dobór i wykorzystanie źródeł:  

………………………………………….  

D. Poprawność́ zapisów bibliograficznych (w przypisach, spisie literatury):  

………………………………………… 

E. Stylistyczna poprawność́ języka:  

………………………………………….  

 

II. Ocena zawartości merytorycznej 

A. Zadanie pracy, przebieg jego rozwiązania i stosowana metoda: 

…………………………………………. 

B. Główne błędy rzeczowe: 

…………………………………………. 

C. Nowość opracowania tematu:  

…………………………………………. 

D. Możliwości wykorzystania pracy (w publikacjach, odczytach): 

…………………………………………. 

E. Inne uwagi: 

…………………………………………. 

 

Stwierdzam zatem, że powyższa praca odpowiada/nie odpowiada wymogom stawianym pracom 
................................ i oceniam ja  jako ............................................... 
 
Data ........................................................... Podpis 
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Załącznik 2 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Ja, niżej podpisany/a, ………………………………………………………………., 

student/studentka Instytutu Filologii Romańskiej oświadczam, że praca licencjacka zatytułowana 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

została przeze mnie napisana samodzielnie na Seminarium licencjackim ………………….., pod 

kierunkiem ……………………………………………………………………………….... 

Oświadczam, że żadna jej część nie została napisana przez inną osobę ani nie zostały w 

niej wykorzystane żadne opracowania i przekłady będące własnością innych osób bez podania 

źródeł bibliograficznych. 

Jestem świadomy/a, że w wyniku popełnienia jakiejkolwiek formy plagiatu przyjmuję na 

siebie wszystkie wynikające z tego konsekwencje.  

 

 

Lublin, dnia  .............................   .............................................  

Podpis 
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Załącznik 3 
TEZY EGZAMINACYJNE NA ROK AKADEMICKI 2015/16 – egzamin licencjacki 
 

I. Tezy egzaminacyjne: Językoznawstwo  
1. La langue et ses définitions.  
2. Les variantes linguistiques (français standard, variantes sociales, régionales, chronologiques, 

fonctionnelles).  
3. Linguistique et ses sous-domaines.  
4. Concepts du signe linguistique, du mot et du morphème.  
5. La phonétique et la phonologie (notions de base), phonématique syntagmatique.  
6. Classification de consonnes et de voyelles (critères, classes).  
7. Les phénomènes supraségmentaux (accent, intonation) et leurs fonctions.  
8. Morphologie : caractéristique du domaine, principales notions.  
9. Types de dérivation (préfixale, suffixale, régressive, catégorielle /impropre/).  
10. Les parties du discours et leurs fonctions syntaxiques.  
11. Relations syntaxiques entre les phrases (coordination, juxapposition, subordination), 

classements des propositions subordonnées.  
12. L’économie lexicale et la redondance syntaxique du français (par rapport au polonais).  
13. Le verbe : temps, modes, types syntaxiques, aspects, voix, fonctions.  
14. La modalité et les modes verbaux (indicatif, subjonctif, conditionnel).  
15. L’anaphore et la cataphore, les déictiques.  
16. Relations sémantiques : hypéronymie et hyponymie, synonymie, antonymie, polysémie. 
17. Le classement typologique des langues (les principaux critères).  
18. Les familles de langues indo-européennes.  
19. Les principales thèses et notions de la linguistique saussurienne.  
20. Les principales thèses de la grammaire générative transformationnelle.  
21. La linguistique cognitive.  
22. La sémantique de l’énonciation et l’analyse du discours.  
23. La pragmatique linguistique et l’analyse des interactions verbales. 

 
II. Tezy egzaminacyjne: Literaturoznawstwo  
Le Moyen Age et la Renaissance 
1. La chanson de geste. 
2. La littérature courtoise. 
3. La littérature satirique.  
4. Le théâtre religieux et le théâtre comique. 
5. La poésie lyrique et didactique. 
6. La poésie de Clément Marot. 
7. L’œuvre et l’art de François Rabelais. 
8. La Pléiade – phénomène et représentants. 
9. Michel de Montaigne – homme et œuvre. 
10. La littérature engagée au XVIe siècle. 
 
Le XVIIe siècle 
1. Le précieux et le burlesque. 
2. Le goût classique. 
3. La pensée de Descartes. 
4. L’homme et le monde selon Pascal. 
5. La comédie de Molière. 
6. La tragédie : Corneille et Racine. 
7. Les fables de la Fontaine. 
8. Le roman au XVIIe siècle. 



 9

9. Les moralistes : La Rochefoucauld et La Bruyère. 
10. La Querelle des Anciens et des Modernes. 

 
Le XVIIIe siècle 
1. Les Lumières – le siècle des philosophes. 
2. La pensée de Montesquieu. 
3. L’œuvre de Voltaire. 
4. Le drame bourgeois : théorie et exemples. 
5. La comédie : Marivaux et Beaumarchais. 
6. Rousseau – entre solitude et société. 
7. L’évolution du roman. 
8. La poésie. 
9. Le phénomène de Diderot. 
10. Sensibilité et préromantisme. 

 
Le XIXe siècle 
1. Le mal du siècle – phénomène et exemples. 
2. Le théâtre romantique – théorie, représentants. 
3. La poésie romantique – conception, représentants. 
4. Le roman de Victor Hugo. 
5. Le romantisme noir. 
6. L’œuvre de Balzac. 
7. Le réalisme. 
8. Le naturalisme – théorie et exemples. 
9. La poésie de la seconde moitié du XIXe siècle. 
10. Le symbolisme. 

 
Le XXe siècle 
1. Le roman fleuve. 
2. Les techniques romanesques: Proust, Gide, Céline. 
3. Le surréalisme. 
4. La condition humaine chez Camus, Malraux et Saint-Exupéry. 
5. L’existentialisme. 
6. Les voies du théâtre : de Maeterlinck à Ionesco. 
7. Le « nouveau roman ». 
8. La littérature catholique. 
9. La poésie : d’Apollinaire à Henri Michaux. 
10. Les femmes écrivains.  
 
III. Tezy egzaminacyjne: Kultura i cywilizacja krajów romańskich  
1. La géographie. 
2. Les institutions politiques. 
3. Les collectivités territoriales. 
4. La vie associative. 
5. Le système éducatif. 
6. Le patrimoine historique. 
7. La démographie. 
8. La famille. 
9. Les traditions. 
10. Les médias. 
11. La vie culturelle. 
12. L’art de vivre à la française. 
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13. Les stéréotypes. 
14. Le multiculturalisme. 
15. La politique culturelle. 
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Załącznik 4 
TEZY EGZAMINACYJNE NA ROK AKADEMICKI 2015/16 – egzamin licencjacki 
 
Tezy egzaminacyjne: Współczesne realioznawstwo francuskie  
 

1. Le système politique de la Ve République. 
2. Principaux syndicats et partis politiques français. 
3. Les collectivités territoriales en France. 
4. Le système éducatif et universitaire français. 
5. Une France multiethnique et multiculturelle. 
6. Les religions en France. 
7. La géographie et le tourisme. 
8. Grands monuments et musées français. 
9. Grandes fêtes et traditions françaises. 
10. Le vin et la cuisine. 
11. Les médias en France. 
12. Principaux prix littéraires français. 
13. Grands noms de la chanson française. 
14. Grands films et réalisateurs français. 
15. La France dans l’Union européenne. 


