Wydział Anglistyki

Uchwała nr 28A/2012/2013
Rady Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 1 lutego 2013
w sprawie wymogów stawianych pracom licencjackim
uchwala co następuje
1. Praca licencjacka powinna odpowiadać zainteresowaniom naukowym studenta oraz być
powiązana z tematyką seminarium licencjackiego. Praca musi mieć charakter
anglistyczny (językoznawstwo angielskie, kultura i literatura angielskiego obszaru
językowego) lub niderlandystyczny.
2. Tytuł i zakres pracy zostaje określony przez promotora we współpracy ze studentem.
Tematy prac licencjackich muszą być zaakceptowane przez Radę Wydziału.
3. Praca powinna stanowić opracowanie materiału badawczego w oparciu o odpowiednio
dobrane źródła krytyczne i teoretyczne.
4. Praca powinna zawierać szczegółowy wykaz literatury naukowej i źródłowej, na której
została oparta. Bibliografia powinna zawierać około 12 pozycji (dotyczy to źródeł
krytycznych lub teoretycznych, nie tekstów źródłowych).
5. Przytaczane poglądy cudze powinny być zaznaczone zgodnie z zasadami cytowania
obowiązującymi w pracach naukowych. Promotor zobowiązany jest do przypomnienia
studentom zasad korzystania ze źródeł (cytowanie, parafrazowanie) i nadzorowania prac
także pod kątem plagiatu. W przypadku stwierdzenia plagiatu praca oceniona zostaje na
ocenę niedostateczną, a informacja o plagiacie zgłaszana jest władzom WA, które
podejmują odpowiednie kroki dyscyplinarne.
6. W pracy licencjackiej student musi wykazać się umiejętnością przygotowania i
zredagowania tekstu naukowego. Obowiązującym formatem dla prac licencjackich
pisanych na Wydziale Anglistyki UAM jest WA Stylesheet. Praca powinna spełniać
wymogi redakcyjne i formalne.
7. Praca

powinna

zawierać

wstęp,

część

teoretyczną,

część

analityczną

oraz

podsumowanie. Liczba rozdziałów nie jest określona, zależy w dużej części od tematu
pracy.
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8. Praca licencjacka powinna być napisana w języku angielskim lub niderlandzkim. Powinna
zawierać krótkie streszczenie w języku polskim (do 500 słów). W każdym przypadku
praca powinna cechować się poprawnością językową i stylistyczną.
9. Praca powinna mieć objętość około 30 stron.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.10.2013
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