ZASADY DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA
STUDIA I STOPNIA

I. PRACA DYPLOMOWA
1. Wymagania merytoryczne
Praca dyplomowa powinna być sporządzona w sposób właściwy dla opracowań naukowych, z
uwzględnieniem w szczególności wartości merytorycznej, w tym znaczenia stawianego w pracy
problemu i poprawności jego sformułowania, wykorzystania danych oraz literatury, wykorzystania
aparatury analitycznej oraz wiedzy teoretycznej, poprawności wnioskowania, poprawności formalnej
pracy, poziomu samodzielności proponowanego rozwiązania, rzetelności i etyczności prowadzonych
badań. Praca licencjacka powstaje w ramach dwusemestralnego seminarium dyplomowego pod
opieką wybranego przez studenta promotora. Temat pracy powinien ogniskować się wokół
kluczowych problemów badawczych lub metodologicznych socjologii. Zakres problemowy i
metodologiczny jest ustalany przez studenta z prowadzącym pracę z uwzględnieniem ich
zainteresowań, doświadczeń badawczych oraz prowadzonych aktualnie projektów naukowych. Praca
licencjacka powinna zawierać przegląd aktualnej literatury, odnoszącej się do danej subdyscypliny
socjologii, precyzyjnie przedstawiony problem badawczy, trafnie dobrane metody i techniki
badawcze oraz przekonującą analizę zebranych obserwacji i uzyskanych rezultatów.
2. Wymagania formalne
Praca powinna być samodzielnym opracowaniem wybranego zagadnienia z zakresu socjologii.
Wymagana jest odpowiednia struktura pracy, odniesienia do literatury przedmiotu, spis rzeczy i
odsyłacze. Ocenie podlega również poprawność językowa oraz opanowanie techniki pisania prac
naukowych. Warunkiem dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego jest przyjęcie jej przez
promotora oraz uzyskanie pozytywnej recenzji. Objętość pracy licencjackiej powinna wynosić od
63000 do 108000 znaków (w tym spacje i znaki interpunkcyjne).
Standardy edytorskie i redakcyjne odnoszące się do prac licencjackich i magisterskich:
Autorzy winni kierować się standardami obowiązującymi autorów publikujących w „Studiach
Socjologicznych”:
http://www.studiasocjologiczne.pl/p,3,dla-autorow.html
(z
odstępstwami
wynikającymi z charakteru artykułów naukowych i prac dyplomowych).
Abstrakt
Abstrakt powinien ułatwić czytelnikowi dotarcie do tekstu i zachęcać do sięgnięcia po cały artykuł.
Prezentuje pytanie badawcze, cel i zakres pracy, wykorzystane dane, metodę i zakres badania,
wreszcie przedstawia najważniejsze tezy i wyniki. Abstrakt powinien być napisany w trzeciej osobie i
nie powinien powtarzać ani parafrazować tytułu tekstu. Nie powinien też zawierać definicji, cytatów
ani elementów argumentacji. Ma być zwięzły i pozbawiony powtórzeń. Wskazane są zdania proste
lub współrzędnie złożone, bez zdań wtrąconych.

Słowa kluczowe
Autor powinien wskazać 3-5 słów kluczowych. Pierwszym może być szczegółowa nazwa
subdyscypliny socjologicznej, do której należy praca. Słowa kluczowe nie powinny być zbyt ogólne
(np. globalizacja, kapitalizm, zmiana społeczna), mogą być nimi nazwy własne. Ponieważ abstrakty i
słowa kluczowe są tłumaczone na angielski, autor powinien brać pod uwagę ich przekładalność.
Zachęcamy do używania możliwie standardowej, powszechnie stosowanej terminologii zarówno
polskiej, jak i angielskiej, unikania neologizmów, metafor etc.
Wymagania techniczne
Praca powinna być w formacie A4; preferowana jest czcionka Times New Roman 12 pkt (przypisy
dolne: 10 pkt). Odstępy między wierszami powinny wynosić 1,5 wiersza, bez dodatkowych odstępów
między akapitami. Marginesy 2,5 cm ze wszystkich stron. Tekst jest wyrównany do lewego i
prawego marginesu (wyjustowany). Numery stron znajdują się w prawym dolnym rogu, przy czym
numeracja stron jest ciągła. Nagłówki (tytuły rozdziałów i podrozdziałów) są wyrównane do lewej,
wyróżnione poprzedzającym je, dodatkowym odstępem (a w przypadku co najmniej tytułów
rozdziałów – także pogrubieniem). Akapity należy rozpoczynać od wcięcia.
3. Procedury
Student zobowiązany jest wskazać promotora pracy licencjackiej do końca pierwszego miesiąca
pierwszego semestru seminarium. Zgłoszenie wyboru promotora oraz tematu pracy student
przekazuje prowadzącemu seminarium dyplomowe. Promotorem pracy licencjackiej może być
prowadzący seminarium dyplomowe bądź wskazany przez studenta pracownik Instytutu Socjologii
mający co najmniej stopień naukowy doktora.
Złożenie pracy licencjackiej jest warunkiem zaliczenia ostatniego semestru seminarium
dyplomowego. Student zobligowany jest do złożenia w sekretariacie dydaktycznym Instytutu
Socjologii, zaakceptowanej przez promotora, pracy licencjackiej na dwa tygodnie przed planowanym
terminem egzaminu dyplomowego. Przed dopuszczeniem do obrony praca licencjacka jest
sprawdzana w systemie antyplagiatowym obowiązującym na Uniwersytecie Warszawskim.
II. EGZAMIN DYPLOMOWY
1. Wymagania merytoryczne
W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: przewodniczący (Dyrektor Instytutu Socjologii lub z-ca
Dyrektora), promotor, recenzent. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, złożonym z trzech
pytań, z których co najmniej jedno dotyczy problematyki pracy dyplomowej. Recenzent pracy
magisterskiej promowanej przez doktora musi być samodzielnym pracownikiem naukowym.
Pytania odnoszące się do pracy licencjackiej mogą dotyczyć zawartych w niej interpretacji, wybranej
ramy teoretycznej czy uzasadnienia wyboru metod badawczych. W odpowiedzi na pytania
niezwiązane bezpośrednio z pracą licencjacką oczekuje się od dyplomanta podstawowej wiedzy na
temat metodologii badań socjologicznych i jej głównych metod badawczych, znajomości głównych
pojęć socjologicznych i umiejętności ich stosowania w dyskusji o zjawiskach i problemach
społecznych.

2. Wymagania formalne
Do obrony pracy licencjackiej konieczne jest wcześniejsze zrealizowanie wszystkich wymogów
programu studiów, w tym uzyskanie zaliczenia seminarium dyplomowego. Warunkiem dopuszczenia
studenta do egzaminu dyplomowego jest przyjęcie pracy przez promotora oraz uzyskanie
pozytywnych recenzji.
3. Procedury
Dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej student:
1. składa w sekretariacie studiów stacjonarnych egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany
dwustronnie, zbindowany, podpisany przez autora pracy i promotora (zgodnie ze wzorem
obowiązującym na Uniwersytecie Warszawskim)
2. umieszcza streszczenie i słowa kluczowe oraz archiwizuje pracę w Archiwum prac dyplomowych
(https://apd.uw.edu.pl/). Plik musi być zapisany pod nazwą: 3500-LIC-SC-PeselStudenta
3. składa dowód wpłaty za dyplom na indywidualne konto studenckie – w języku polskim 60 zł,
odpis dyplomu w języku angielskim 40 zł (odpis w języku angielskim wystawiany jest na
życzenie studenta).
4. zwraca w sekretariacie legitymację

