
ZASADY ORGANIZOWANIA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH 
I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH 

NA STUDIACH II STOPNIA 

W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ  

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

 

(uchwała Rady Instytutu Filologii Romańskiej z 11 stycznia 2022 r.) 
 

Niniejszy regulamin wewnętrzny został opracowany jako wypełnienie wymogu 

postawionego Radom Instytutów w Uchwale nr 118/2021 Rady Wydziału 
Filologicznego (punkt 17, podpunkt 3), w oparciu o ww. Uchwałę oraz Regulamin 

studiów na Uniwersytecie Wrocławskim.  

 

1. Organizacja i przebieg seminariów 

1.1. Prowadzone w Instytucie seminaria magisterskie obejmują następujące 
zakresy problemowe: 

• językoznawstwo francuskie i iberoromańskie z uwzględnieniem 
językoznawstwa kontrastywnego; 

• literaturoznawstwo francuskie i iberoromańskie; 

• cywilizacja krajów francuskiego i iberoromańskiego obszaru językowego; 
• metodyka nauczania języka francuskiego i hiszpańskiego jako języka 

obcego; 
• komparatystyka literacka (krąg kultur języków romańskich w zestawieniu z 

kulturą polską lub inną); 

• przekładoznawstwo (język francuski i języki iberoromańskie). 

1.2. Zestaw proponowanych corocznie seminariów zależy od możliwości Instytutu 
i nie zawsze obejmuje wszystkie z wyżej wymienionych zakresów. 

1.3. Zapisy na seminaria magisterskie odbywają się przez system USOS. 
Prowadzący ma prawo ustanowić kryteria naboru uczestników w przypadku, gdy 

liczba zapisanych chętnych jest większa niż liczba miejsc. 

1.4. Ramy tematyczne seminarium określa prowadzący, a tematy rozpraw 
magisterskich są formułowane przez uczestników zajęć w porozumieniu z 

prowadzącym. Gdy magistrant nie ma własnych propozycji, prowadzący 
wskazuje temat odpowiadający możliwościom studenta. 

1.5. Ustalone tematy rozpraw są zatwierdzane przez Radę Instytutu przed 30 
września roku poprzedzającego planowe zakończenie studiów oraz publikowane 

na stronie domowej IFR. 

1.6. Tematy zatwierdzone przez Radę Instytutu mogą ulegać modyfikacjom. 
Zmianę tematu rozprawy dopuszcza się wyjątkowo w wypadku, gdy jego 

realizacja okazuje się niemożliwa z powodów niezależnych od magistranta. 

1.7. Prowadzący ma obowiązek jednorazowego przeczytania roboczej wersji 

rozprawy i udzielenia magistrantowi niezbędnych wskazówek. Poprawioną wersję 
przyjmuje lub odrzuca. 

 



2. Wymogi stawiane rozprawom magisterskim. 

2.1. Charakter, wymogi merytoryczne, objętość i zasadnicze elementy składowe 

pracy magisterskiej określają: punkt IX Regulaminu studiów (Uchwały Nr 
37/2021 Senatu UWr) oraz punkty 9 i 11 Uchwały Nr 118/2021 Rady Wydziału 

UWr. 

2.2. Rozprawy magisterskie powstające w Instytucie Filologii Romańskiej są 
pisane w języku właściwym dla kierunku studiów (francuskim, hiszpańskim, 

portugalskim, włoskim), a w uzasadnionych zakresem pracy przypadkach - w 
języku polskim. W tym ostatnim przypadku rozprawa powinna być opatrzona 

obszerniejszym streszczeniem w języku studiowanym. 

2.3. Rozprawy magisterskie powinny spełniać: 

• normy językowej i stylistycznej poprawności; 
• standardowe wymogi redakcyjne i formalne stawiane pracom naukowym 

(szczegółowy spis treści, przypisy, zestawienie wykorzystanej literatury 
itp.); 

• obowiązujące w tekstach naukowych zasady referowania i przytaczania 
cudzych poglądów. 

2.4. Szczegółowe wskazówki redakcyjne i wymagania edytorskie stawiane 

pracom magisterskim zamieszczone są na stronie Instytutu Filologii Romańskiej. 

2.5. Inne kwestie związane z wymogami stawianymi rozprawom magisterskim są 
przedmiotem uzgodnień między prowadzącym seminarium a magistrantami. 

 

3. Zaliczenie seminarium magisterskiego. 

Student uczestniczący w seminarium otrzymuje zaliczenie I roku na podstawie 
przedstawionego i pozytywnie ocenionego przez promotora fragmentu rozprawy 
(bądź innej związanej z nią tematycznie pracy pisemnej). W przeciwnym 

wypadku zmuszony będzie do powtórzenia roku i wpisania się na inne 
seminarium. Zaliczenie seminarium na II roku studiów następuje po 

przedstawieniu rozprawy magisterskiej w całości i jej zaaprobowaniu przez 
promotora. Warunki zaliczenia precyzuje sylabus. 

 

4. Egzaminy dyplomowe. 

4.1. Egzaminy magisterskie zgodnie z Komunikatem Nr 9/2021 Dziekana 
Wydziału Filologicznego UWr odbywają się w: październiku, marcu, czerwcu, 
lipcu i wrześniu. 

4.2. Egzamin magisterski składa się w języku kierunkowym studiów. Zakres 
egzaminu jest związany z seminarium magisterskim, w ramach którego powstała 

praca.  

4.3. Wszystkie pozostałe kwestie dotyczące egzaminu magisterskiego określają:   

• Uchwała Nr 37/2021 Senatu UWr z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie 

regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim; 

• Uchwała Nr 118/2021 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 21 września 

2021 r. w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II 



stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym 

UWr; 

• zarządzenie Nr 42/2021 Rektora UWr z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie 

Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie 

antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem 

systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do 

Repozytorium pisemnych prac dyplomowych; 

• Komunikat Dziekana Wydziału Filologicznego nr 3/2021 [Zasady składania 

i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem Archiwum Prac 

Dyplomowych (APD)]; 

• Komunikat Dziekana Wydziału Filologicznego nr 4/2021 [procedury 

sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym] . 

4.4. Wszelkie kwestie, które mogłyby stanowić przedmiot sporu między 
promotorem oraz komisją egzaminacyjną z jednej strony, a magistrantem z 
drugiej, są rozstrzygane w oparciu o Regulaminu studiów w UWr oraz zasady 

dyplomowania na Wydziale Filologicznym UWr. 


