ZAKRES MERYTORYCZNY PRAC LICENCJACKICH
Kierunek studiów

studia licencjackie 1-szego stopnia
w ramach dyscypliny geografia
i subdyscyplin pokrewnych

Zakres
merytoryczny

Praca powinna dotyczyć zagadnień badawczych z zakresu różnych
subdyscyplin geografii fizycznej i społeczno- ekonomicznej, opisujacych
zjawiska i procesy zachodzące w środowisku geograficznym oraz relacje i
oddziaływania człowiek – środowisko.
Realizacja tematu pracy powinna uwzględniać podstawowe metody badawcze,
terminologię i literaturę w zakresie opisanym w efektach kształcenia na
studiach licencjackich.
Praca może mieć charakter opisowy i informacyjno- syntetyzujący,
prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze:
- teoretycznym: porządkującym dostępną wiedzę i informacje w celu wykrycia
istoty opisywanych zjawisk i/lub pewnych prawidłowości w ich występowaniu
– opracowana głównie w oparciu o literaturę naukową;
- i/lub analitycznym: oparta na materiałach, danych i informacjach z
dostępnych źródeł wtórnych (np. GUS, archiwa kartograficzne) – opracowanie
z wykorzystaniem poznanych metod naukowych oraz z wykorzystaniem
umiejętności interpretacji otrzymanych wyników;
- i/lub także empirycznym z wykorzystaniem materiałów pierwotnych
pozyskanych w trakcie ćwiczeń terenowych przewidzianych w programie
studiów 1-szego stopnia. W wyjątkowych wypadkach praca może być oparta o
badania własne studenta, jednak należy mieć na uwadze, że program
kształcenia na poziomie licencjackim nie przewiduje indywidualnych badań
empirycznych.

Charakter pracy

Struktura pracy

Części obowiązkowe:
I. Strona tytułowa oraz oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy (wzory
do pobrania ze strony internetowej WNGiG);
II. Streszczenie pracy w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe;
III. Spis treści;
IV. Wstęp: cel pracy, uzasadnienie wyboru tematu, przegląd literatury,
zastosowane metody, wykorzystane źródła danych;
V. Rozwinięcie tematu - poszczególne rozdziały i podrozdziały powinny
odnosić się do postawionych pytań poznawczych i celów szczegółowych
pracy;
VI. Zakończenie/wnioski/podsumowanie;
VII. Spis literatury i źródeł, aneksy/ załączniki.
UWAGA: W ocenie struktury pracy zwraca się uwagę na relacje pomiędzy
częściami pracy: wstępem, częścią zasadniczą i zakończeniem. Część
zasadnicza powinna być najbardziej rozbudowana.

Referencyjna
objętość
Kryteria oceny

20-40 stron
1) Sformułowanie celu(ów) pracy,
2) Sposób rozwiązania postawionych problemów badawczych,
3) Układ i struktura pracy,
4) Dobór metod badawczych,
5) Dobór i wykorzystanie literatury,
6) Dobór i wykorzystanie źródeł informacji,
7) Podsumowanie pracy – wnioski końcowe,

Wymagania
regulaminowe

Promotorzy

8) Poprawność językowa i edycja tekstu,
9) Jakość materiału ilustracyjnego i kartograficznego,
10) Merytoryczna ocena pracy (w tym m.in. sposób realizacji tematu pracy w
zgodności z tytułem, oryginalność ujęcia problemu, wykorzystanie źródeł,
możliwości aplikacyjne pracy).
- Regulamin studiów UAM: §61-§65;
- Zarządzenie Rektora UAM Nr157/2013/2014 z dnia 28 XI. 2013 r. oraz Nr
480/2015/2016 z 1.02.2016 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji prac
dyplomowych z wykorzystaniem Systemu Archiwizacji Prac Dyplomowych
(APD);
- Zarządzenie Rektora UAM Nr 479/2015/2016 z 1.02.2016 r. w sprawie zasad
funkcjonowania w UAM Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA)
- Zarządzenie Dziekana WNGiG nr 5 z dnia 1.X.2014 r. w sprawie regulaminu
naboru na seminaria dyplomowe oraz zasad opracowywania prac
dyplomowych na WNGiG;
- Zarządzenie Dziekana WNGiG nr 6-2015/2016 z 21.03.2016 r. w sprawie
szczegółowych zasad i terminów rejestrowania i składania w dziekanacie prac
dyplomowych.
UWAGA: procedury regulaminowe związane z przygotowaniem prac
dyplomowych , a także zakres merytoryczny oraz zasady redakcyjne omawiane
są szczegółowo podczas seminariów dyplomowych, a także dostępne są na
stronie internetowej WNGiG „dla studenta”
W sprawie promotorów prac licencjackich stosuje się przepisy Regulaminu
studiów UAM §61 i §65 oraz Uchwałę Rady Wydziału NGiG nr 25-2013/2014
z dnia 21 stycznia 2014 roku.

ZAKRES MERYTORYCZNY PRAC MAGISTERSKICH
Kierunek studiów

studia magisterskie 2-giego stopnia
w ramach dyscypliny geografia
i subdyscyplin pokrewnych

Zakres
merytoryczny

Praca powinna dotyczyć zagadnień badawczych z zakresu różnych
subdyscyplin geografii fizycznej i społeczno- ekonomicznej, opisujacych
zjawiska i procesy zachodzące w środowisku geograficznym oraz relacje i
oddziaływania człowiek – środowisko.
Realizacja tematu pracy powinna uwzględniać metody badawcze, terminologię
i literaturę w zakresie opisanym w efektach kształcenia na studiach
magisterskich.
Praca magisterska powinna mieć charakter naukowo- badawczy, prezentujący
wyniki oryginalnych badań,głównie o charakterze empirycznym i z
wykorzystaniem materiałów pierwotnych tj. pozyskanych poprzez badania
własne Autora (eksperymentalne, terenowe, archiwalne);
Praca może mieć także charakter analiz teoretycznych, tj. syntetyzująco –
porządkujących dostępną wiedzę i informacje w celu wykrycia istoty
opisywanych zjawisk i/lub prawidłowości w ich występowaniu. Takie
opracowanie oparte może zostać głownie o literaturę naukową, w
szczególności nowe koncepcje i teorie, które poszerzają istniejący stan wiedzy
w danej dziedzinie.
W pracach magisterskich powinien zostać wykorzystany aspekt analityczny,

Charakter pracy

Struktura pracy

Referencyjna
objętość
Kryteria oceny

Wymagania
regulaminowe

Promotorzy

pokazujący predyspozycje Autora do posługiwania się metodami naukowymi
w celu opracowania zgromadzonych danych, a także wskazywać na
umiejętności formułowania wniosków i interpretacji uzyskanych wyników.
Części obowiązkowe:
I. Strona tytułowa oraz oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy (wzory
do pobrania ze strony internetowej WNGiG);
II. Streszczenie pracy w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe;
III. Spis treści;
IV. Wstęp: cel pracy, uzasadnienie wyboru tematu, przegląd literatury,
zastosowane metody, wykorzystane źródła danych;
V. Rozwinięcie tematu - poszczególne rozdziały i podrozdziały powinny
odnosić się do postawionych pytań poznawczych i celów szczegółowych
pracy;
VI. Zakończenie/wnioski/podsumowanie;
VII. Spis literatury i źródeł, aneksy/ załączniki.
UWAGA: W ocenie struktury pracy zwraca się uwagę na relacje pomiędzy
częściami pracy: wstępem, częścią zasadniczą i zakończeniem. Część
zasadnicza powinna być najbardziej rozbudowana.
50-100 stron
1) Sformułowanie celu(ów) pracy,
2) Sposób rozwiązania postawionych problemów badawczych,
3) Układ i struktura pracy,
4) Dobór metod badawczych,
5) Dobór i wykorzystanie literatury,
6) Dobór i wykorzystanie źródeł informacji,
7) Podsumowanie pracy – wnioski końcowe,
8) Poprawność językowa i edycja tekstu,
9) Jakość materiału ilustracyjnego i kartograficznego,
10) Merytoryczna ocena pracy (w tym m.in. sposób realizacji tematu pracy w
zgodności z tytułem, oryginalność ujęcia problemu, wykorzystanie źródeł,
możliwości aplikacyjne pracy).
- Regulamin studiów UAM: §61-§65;
- Zarządzenie Rektora UAM Nr157/2013/2014 z dnia 28 XI. 2013 r. oraz Nr
480/2015/2016 z 1.02.2016 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji prac
dyplomowych z wykorzystaniem Systemu Archiwizacji Prac Dyplomowych
(APD);
- Zarządzenie Rektora UAM Nr 479/2015/2016 z 1.02.2016 r. w sprawie zasad
funkcjonowania w UAM Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA)
- Zarządzenie Dziekana WNGiG nr 5 z dnia 1.X.2014 r. w sprawie regulaminu
naboru na seminaria dyplomowe oraz zasad opracowywania prac
dyplomowych na WNGiG;
- Zarządzenie Dziekana WNGiG nr 6-2015/2016 z 21.03.2016 r. w sprawie
szczegółowych zasad i terminów rejestrowania i składania w dziekanacie prac
dyplomowych.
UWAGA: procedury regulaminowe związane z przygotowaniem prac
dyplomowych , a także zakres merytoryczny oraz zasady redakcyjne omawiane
są szczegółowo podczas seminariów dyplomowych, a także dostępne są na
stronie internetowej WNGiG „dla studenta”
W sprawie promotorów prac licencjackich stosuje się przepisy Regulaminu
studiów UAM §61 i §65 oraz nr 25-2013/2014 z dnia 21 stycznia 2014 roku.

