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Zalecenia jakościowe  

dotyczące zatwierdzania tematów prac licencjackich i magisterskich,  

procedury ich recenzowania oraz zakresu tematycznego  

egzaminów licencjackich i magisterskich  

w Katedrze Informatologii i Bibliologii (KIiB) 

Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) 

1. Promotor ma obowiązek do 30 listopada przedstawić studentowi Wykaz tematów 

egzaminacyjnych obowiązujących podczas egzaminu licencjackiego w KIiB UŁ. 

2. Tematy prac licencjackich/magisterskich zatwierdza Rada Naukowa KIiB UŁ, nie później niż do 

10 grudnia każdego roku, w którym rozpoczęło się seminarium. Promotorzy prac są zobowiązani 

w terminie do 1 grudnia każdego roku zgłosić do sekretariatu/Kierownika Katedry wykazy 

tematów prac licencjackich/magisterskich. 

3. Promotor ma obowiązek poinformować studenta, jakie elementy pracy będą podlegać ocenie w 

procedurze recenzyjnej. Ocena pracy licencjackiej/magisterskiej odbywa się na podstawie 

ujednoliconych formularzy oceny (por. zał.).  

4. Recenzent pracy jest wyznaczany, w porozumieniu z promotorem, przez Radę Naukową KIiB 

UŁ. 

5. Na 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu licencjackiego/magisterskiego, student ma 

obowiązek przedłożyć pracę promotorowi, a następnie wprowadzić ją do systemu. 

6. Student ma prawo przed obroną pracy skontaktować się z recenzentem w celu omówienia recenzji 

pracy. 

7. Podczas egzaminu licencjackiego student/ka otrzymuje trzy pytania: pytanie z wykazu zagadnień 

opracowanych dla danego kierunku, pytanie związane z problematyką przedstawianą podczas 

seminarium oraz pytanie związane z tematyką pracy. 

8. Podczas egzaminu magisterskiego student otrzymuje jedno pytanie bezpośrednio związane z 

tematyką bądź metodologią pracy oraz dwa pytania dotyczące poszerzonej problematyki 

związanej z pracą magisterską. 

9. Wykładowca w ciągu trwania roku akademickiego nie może recenzować więcej niż 7 prac 

licencjackich/magisterskich (liczonych razem) chyba, że ze względu na specyficzne okoliczności 

Kierownik wyraża zgodę na zwiększenie liczby prac. 

10. Aktualne akty prawne dotyczące zatwierdzania tematów prac licencjackich i magisterskich, 

procedury ich recenzowania oraz zakresu tematycznego egzaminów licencjackich i 

magisterskich, stanowiące podstawę niniejszych Zaleceń… są udostępnione na stronie 

internetowej Katedry Informatologii i Biblilogii, w zakładce Strefa studenta => Prace 

dyplomowe, pod adresem http://kiib.uni.lodz.pl/egzaminy/#akty 

Powyższe zalecenia mają na celu wprowadzenie polityki jakości w KIiB UŁ. 

Powyższe zalecenia jakościowe obowiązują w KIiB UŁ od dnia 4 listopada 2015 r. 

Dokument zaktualizowano 15 kwietnia 2021 r. 
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