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Wymogi dotyczące prac licencjackich
Aktualne wewnętrzne regulacje:
1.

Uchwała Senatu nr 45 z 23 lutego 2018 r.

2.

Załącznik 1 do ww. Uchwały – wytyczne dotyczące edycji i wydruku pracy.

3.

Załącznik 2 do ww. Uchwały – wzór strony tytułowej pracy licencjackiej.

4.

Załącznik 6 do ww. Uchwały – wzór oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy.

5.

Zarządzenie Rektora nr 11/2018 z 9 marca 2018 r. w sprawie zaleceń merytorycznych i
redakcyjnych – wskazówki co do problematyki pracy, układu treści, zawartości i
objętości pracy.

6.

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 61/2017 z 25 lipca 2017 r. – zasady tworzenia
odsyłaczy bibliograficznych i wykazu literatury.

Pliki w załącznikach!

Terminy przyjmowania prac (1)
24 czerwca (ostatni dzień sesji zwykłej)
➢ termin przyjęcia pracy w ramach pierwszego podejścia;
➢ jeśli praca do tego dnia nie przejdzie kontroli antyplagiatowej, nie jest możliwe jej
przyjęcie i skierowanie do obrony;

➢ UWAGA! Prace przechodzą obecnie przez kontrolę w systemie JSA. Akceptacja wyniku
skanowania pracy w JSA jest obowiązkiem promotora;
➢ szczegóły nt. logowania i obsługi JSA znajdują się w newsletterze OPI, który każdy z
pracowników otrzymał drogą mailową w dniu 3 stycznia br.;

➢ materiały szkoleniowe nt. obsługi JSA dostępne po zalogowaniu (NIU i login jak do
eKadr): http://ue.poznan.pl/pl/pracownicy,c359/komunikaty,c478/materialy-ze-szkolenia-z-jednolitegosystemu,a80842.html

➢ przyjęcie pracy = ocena pozytywna w ramach pierwszego podejścia;
➢ nieprzyjęcie pracy = ocena negatywna w ramach pierwszego podejścia.

Terminy przyjmowania prac (2)
8 lipca (ostatni dzień sesji poprawkowej dla studentów 6 semestru I stopnia)
➢ termin przyjęcia pracy w ramach drugiego podejścia (pierwsza poprawka);
➢ jeśli praca do tego dnia nie przejdzie kontroli antyplagiatowej, nie jest możliwe jej
przyjęcie i skierowanie do obrony;

➢ przyjęcie pracy = ocena pozytywna w ramach drugiego podejścia podejścia;
➢ nieprzyjęcie pracy = ocena negatywna w ramach drugiego podejścia.

Terminy przyjmowania prac (3)
Termin wyznaczony przez prodziekana na wniosek studenta po zaakceptowaniu przez
promotora pracy (może się różnić dla poszczególnych studentów):
➢ jeśli do 8 lipca przyjęcie pracy nie było możliwe, student ma prawo zawnioskować o
przedłużenie sesji, by skorzystać z trzeciego podejścia (drugiej poprawki);
➢ podanie zawierające prośbę o przedłużenie sesji winno wskazywać termin, w którym
ukończenie pracy jest przewidywane i możliwe. Podanie powinien swoim podpisem
zaakceptować promotor pracy!
➢ student powinien opatrzyć podanie klauzulą, iż ma świadomość, że przedłużenie
terminu złożenia i obrony pracy może skutkować brakiem możliwości rekrutacji na II
stopień studiów.

Recenzja pracy
Student ma prawo zapoznania się z recenzjami pracy przed obroną.
Formularz recenzji uzupełniamy w sposób dający studentowi feedback, co do jakości jego
pracy. W każdym polu recenzji zawieramy choćby jednozdaniowe
podsumowanie/komunikat.
Miejsce na uzasadnienie oceny nie powinno pozostawać puste.
Uzasadnienie powinno być spójne z oceną. Powinno eksponować silne i słabe strony pracy.

Dobrą praktyką jest uzupełnianie formularza elektronicznie (UWAGA! Spotkaliśmy się z
zarzutem PKA, co do braku czytelności odręcznych recenzji!)

Plik w załączniku!

Możliwość zgłoszenia obronionej pracy do Konkursu MSG
Najlepsze prace obronione na kierunku MSG mogą zostać zgłoszone do ogólnopolskiego
dedykowanego konkursu.
Warto „namierzyć” najlepiej dobrze rokujących autorów już dziś, by objąć te prace
szczególną opieką.
Inne konkursy: Fundacji UEP, Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, …

Kalendarz obron
Na obronę pracy student ma miesiąc od daty jej przyjęcia przez promotora.
Obrony prac rozpoczynamy po zakończeniu sesji zwykłej, tj. 25 czerwca, a kończymy 26
lipca.
Wcześniejsze obrony możliwe są wyłącznie w szczególnych przypadkach.
Można już składać deklaracje odnośnie do preferowanych terminów. Ostateczny grafik
zostanie opracowany w pierwszej połowie maja.

