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Uchwała nr 3 /2014/2015/RW
Rady Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 26 września 2014
w sprawie zmiany Uchwały Rady Wydziału 36 z roku 2012/2013 o formie i zakresie
egzaminu dyplomowego.

Rada Wydziału Anglistyki postanowiła zmienić formę i zakres egzaminu
dyplomowego. Forma i zakres egzaminu dyplomowego w załączeniu.
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Forma i zakres egzaminu dyplomowego na kierunku filologia i filologia angielska
Na podstawie § 70 Regulaminu studiów UAM, Rada Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, określa formę i zakres egzaminu dyplomowego w następujący sposób:
1. Egzamin dyplomowy przeprowadza się w formie ustnej.
2. Egzamin dyplomowy odbywa się w języku angielskim, niderlandzkim (zależnie od języka
wiodącego specjalności/specjalizacji).
3. Zakres egzaminu dyplomowego zależy od rodzaju seminarium, na które uczęszczał student i
jest jasno określony przez prowadzącego w opisie seminarium - w przypadku egzaminu
licencjackiego według wykazu stanowiącego załącznik 1 do niniejszej uchwały. Egzamin
dyplomowy może obejmować wyłącznie wiedzę z przedmiotów uwzględnionych w programie
studiów dla danego kierunku, specjalności /specjalizacji.
4. Egzamin dyplomowy składa się z trzech pytań. Jedno pytanie jest zadawane przez recenzenta,
dwa pytania przez promotora, przy czym przynajmniej jedno z pytań zadanych przez
promotora obejmuje tematykę seminarium, na które uczęszczał student. Pytanie od
recenzenta może dotyczyć pracy dyplomowej.
5. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej sporządza protokół z przebiegu egzaminu. Cały
protokół (łącznie z zadanymi pytaniami) jest sporządzony w języku polskim. Protokół jest
podpisany przez wszystkich członków komisji.

Załącznik 1:
Gramatka opisowa: fonetyka i fonologia
Gramatka opisowa: składnia i morfologia
Gramatyka kontrastywna angielsko-polska
Historia języka angielskiego
Historia literatury angielskiej
Historia literatury amerykańskiej
Historia literatury kanadyjskiej
Językoznawstwo stosowane
Studia kulturowe
Wiedza o akwizycji języka obcego
Językoznawstwo niderlandzkie
Gramatyka opisowa języka niderlandzkiego
Historia języka niderlandzkiego
Kulturowa historia Niderlandów
Teoria w naukach humanistycznych

