Warszawa, dn. 02.04.2014 r.

Wytyczne dotyczące przygotowania i wymagań wobec pracy licencjackiej na Wydziale
Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
Dotyczy:

procedury wyboru seminarium i tematyki oraz formy prac dyplomowych
na studiach I stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Studenci I stopnia wybierają seminarium (nachylenie specjalizacyjne na kierunku
Turystyka i Rekreacja) zgodnie z zasadami obowiązującymi na Wydziale Nauk
Ekonomicznych SGGW w Warszawie.
Praca dyplomowa (licencjacka) musi dotyczyć problematyki zgodnej z realizowanym
przez studenta kierunkiem studiów oraz nachyleniem specjalizacyjnym, o ile zostały
wyodrębnione specjalizacje. Pieczę nad zgodnością tematu ze kierunkiem (nachyleniem
specjalizacyjnym) sprawuje promotor. Student nie później niż na semestr przed zakończeniem
studiów wybiera w porozumieniu z promotorem temat pracy dyplomowej i zgłasza go do
dziekanatu. Temat pracy zatwierdza dziekan.
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa powinna zostać przygotowana w formie zwartego opracowania
o objętości nie mniej niż 30 stron. Zaleca się, aby objętość pracy nie przekraczała 60 stron.
Praca dyplomowa (licencjacka) powinna zawierać następujące elementy: wprowadzenie, cel
i metodykę pracy, część teoretyczną w oparciu o przegląd literatury oraz część opartą na
własnych badaniach lub analizach wykonanych przez studenta na podstawie pierwotnych lub
wtórnych źródeł informacji.
Tematyka pracy licencjackiej powinna być zgodna z kierunkiem studiów
realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Może mieć, między
innymi, formę:
1. Przeglądu literatury i wykonania własnych badań dotyczących poruszanej tematyki.
Dopuszcza się małe próby badawcze (30-50 obiektów) dla badań sondażowych,
pojedyncze obiekty w badaniach monograficznych. Nie jest wymagane zastosowanie
metod statystycznych do opisu obserwowanych zależności.
2. Przeglądu literatury prezentującej wyniki badań dotyczących analizowanego obszaru.
Wyniki z różnych źródeł powinny być zestawione, należy dokonać porównania wyników
uwzględniając występujące ograniczenia i różnice metodyczne i dokonać samodzielnej
oceny wyników związanych z dokonanym zestawieniem. Liczba pozycji literatury w
takich pracach nie powinna być mniejsza niż 30.
3. Przeglądu literatury oraz zestawienia danych statystycznych ze statystyki masowej
dotyczących omawianego obszaru badań. Dokonanie oceny struktury, dynamiki, tendencji

rozwojowych itd. dla badanego zjawiska oraz samodzielnej oceny wyników. Może to być
analiza rynku pojedynczego produktu lub surowca, analiza sektora, branży lub innego
zjawiska w gospodarce lub kraju.
4. Projektu dotyczącego rozwiązania problemu czy wdrożenia zmiany w organizacji
przedsiębiorstwa lub procesów produkcji, z wykorzystaniem odpowiednich metod
i przeglądem literatury.
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W stosunku do prac magisterskich różnice dotyczą:
mniejszej wymaganej objętości pracy,
mniejszej liczby wykorzystywanych źródeł literaturowych,
dopuszcza się mniejsze, sondażowe, próby badawcze,
dopuszcza się prace powstałe w wyłącznie na podstawie wyników badań
opublikowanych w literaturze,
dopuszcza się prace o charakterze analizy rynku bez poszerzonego przeglądu literatury
(tj. praca ma w większym zakresie aspekt analityczny niż teoretyczny), poza
przeglądem dotyczącym bezpośrednio tematyki dokonywanej analizy,
dopuszcza się prace monograficzne w oparciu o dane z pojedynczego
przedsiębiorstwa, np. analiza sytuacji produkcyjnej, ekonomicznej i finansowej.

Organizacja egzaminu dyplomowego
Organizacja egzaminu jest regulowana osobno (http://www.wne.sggw.pl/wpcontent/uploads/Regulamin_egzaminu_lic_2014.doc )
Na egzaminie licencjackim student przedstawia 7-10 minutową prezentację
najważniejszych zagadnień dotyczących przygotowanej pracy licencjackiej. Następnie student
odpowiada na trzy pytania: jedno z puli pytań o charakterze „ogólnym” oraz dwa z puli pytań
kierunkowych. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z wszystkich elementów egzaminu
licencjackiego, student uzyskuje tytuł licencjata.
Na ocenę końcową na dyplomie składa się średnia ocena ze studiów, ocena z pracy i
egzaminu licencjackiego (według zasad obowiązujących w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie).
(zatw. przez RW 29.04.2014)

