Zasady zaliczenia seminarium licencjackiego oraz otrzymania tytułu licencjata
w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich

§ 1. Seminarium licencjackie
1. Student ma prawo do wyboru seminarium licencjackiego z ogłoszonej na dany rok
akademicki oferty zajęć. Zapisy na seminarium licencjackie odbywają się w systemie
USOS. Na seminariach licencjackich obowiązują limity miejsc.
2. Seminarium licencjackie obejmuje zarówno zagadnienia z teorii i metodologii badań
w danej dziedzinie jak również ich różne zastosowania w praktyce.
3. Warunkiem zaliczenia seminarium licencjackiego jest złożenie w drugim semestrze
pracy rocznej na temat wybranego zjawiska historycznego/literackiego/kulturowego z
odpowiednią bibliografią przedmiotową oraz spełnienie innych dodatkowych
wymagań określonych przez prowadzącego seminarium licencjackie.
4. Praca roczna musi być wykonana samodzielnie, spełniać merytoryczne kryteria
właściwe dla danej dyscypliny naukowej oraz następujące kryteria formalne:
a. język pracy: hiszpański/portugalski
b. objętość pracy: 25-35 stron maszynopisu (Times New Roman 12, odstęp: 1,5)
c. normy redakcyjne: wg czasopisma naukowego Instytutu Studiów Iberyjskich i
Iberoamerykańskich „Itinerarios”.
§ 2. Egzamin licencjacki i ostateczny wynik studiów
1. Po uzyskaniu wymaganej liczby punktów ECTS oraz zaliczenia przedmiotów ujętych
w programie nauczania i planie studiów, student uzyskuje absolutorium (Regulamin
Studiów § 33 p. 1)
2. Po uzyskaniu absolutorium na studiach I stopnia, student przystępuje do egzaminu
licencjackiego, po zdaniu którego otrzymuje tytuł zawodowy licencjata (Regulamin
Studiów § 33 p. 2)
3. Egzamin licencjacki przeprowadza komisja, w skład której wchodzą nauczyciel
akademicki prowadzący seminarium licencjackie oraz dwóch nauczycieli
akademickich mających co najmniej stopień doktora, z których jeden powołany
zostaje na funkcję przewodniczącego komisji.
4. Zakres egzaminu licencjackiego, wyznaczony przez nauczyciela akademickiego
prowadzącego seminarium licencjackie, obejmuje zarówno materiał z seminarium
licencjackiego jak i podstawy programowe dla danej dyscypliny naukowej. Egzamin
składa się z trzech pytań.
5. Wszystkie egzaminy licencjackie odbywają się w dwóch terminach wyznaczonych
przez Dyrekcję Instytutu, tj. w terminie czerwcowym i wrześniowym.
6. Jeśli student uzyskał ocenę niedostateczną z egzaminu licencjackiego lub bez
usprawiedliwienia nie przystąpił do egzaminu, Dyrekcja Instytutu wyznacza drugi
termin egzaminacyjny jako ostateczny. W takim przypadku wynik egzaminu jest
średnią wyników obu egzaminów (Regulamin Studiów UW § 38 p. 2 i 3).
7. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
a. średnia ocen z egzaminów i ocen końcowych z przedmiotów niekończących
się egzaminem
b. ocena egzaminu dyplomowego
Wynik studiów stanowi: 0,7 oceny wymienionej w punkcie a. i 0,3 oceny
wymienionej w punkcie b. (Regulamin Studiów UW § 39)

