
Procedura dyplomowania na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu 
 

Warunkiem ukończenia studiów jest: 
 

1. Zdanie egzaminów, rozliczenie praktyk (przedłożenie kompletu dokumentów do właściwego opiekuna 

praktyki) oraz zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w planie studiów. 

Uwaga: Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego jest przedłożenie pracy dyplomowej i 

przyjęcie jej przez promotora; 

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego przez studentów jest uiszczenie opłat związanych 

ze studiowaniem. 

 

UWAGA !!! PRZED REJESTRACJĄ PRACY DYPLOMOWEJ STUDENT MUSI UZYSKAĆ WSZYSTKIE 
WPISY W USOS (ROZLICZONY ETAP STUDIÓW - STATUS „ABSOLWENT PRZED DYPLOMEM’’) 

Przystąpienie do stacjonarnego lub zdalnego egzaminu dyplomowego odbywa się zgodnie z poniższą procedurą: 

 

1. Student najpóźniej 10 dni przed egzaminem przesyła mailowo (z poczty @st.amu.edu.pl) wniosek na 

obronę do promotora o egzamin dyplomowy w trybie zdalnym lub stacjonarnym: LINK 

2. Po zatwierdzeniu wniosku promotor przesyła go do Dziekana WPA w Kaliszu. 
UWAGA!!!! Wnioski III roku studiów I stopnia promotor kieruje do Pani Prodziekan ds. studenckich 

i kształcenia WPA w Kaliszu. 

3. Po akceptacji Dziekana Biuro Obsługi Studenta rejestruje w USOS temat pracy dyplomowej w języku 

polskim. 

4. Student wprowadza obowiązkowo do systemu APD (https://apd.amu.edu.pl): 

- tytuł pracy dyplomowej w języku angielskim; 

- streszczenie pracy w języku polskim i w języku angielskim; 

- słowa kluczowe w języku polskim i w języku angielskim; 

- zatwierdza w APD oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej 

- wersję elektroniczną pracy w postaci jednego pliku w formacie pdf; jeżeli praca zawiera 

załączniki to należy je także wprowadzić do systemu APD jako spakowane do jednego pliku archiwum 

(ZIP, RAR, 7z). 

5. Promotor sprawdza pracę w APD – akceptuje ją lub przekazuje do poprawy. 

6. Promotor i recenzent wystawiają w APD recenzje do których student ma wgląd. 

7. Egzamin dyplomowy odbywa się stacjonarnie lub w formie zdalnej za pomocą usługi Microsoft 

Teams (spotkanie organizuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej). 

 

       Instrukcje obsługi APD znajdują się na stronie https://apd.amu.edu.pl) 
 

Odbiór dyplomu: 

Przy odbiorze dyplomu ukończenia studiów absolwent dostarcza do Biura Obsługi Studentów: 

- ankietę absolwenta: https://wpa.amu.edu.pl/ data/assets/pdf_file/0005/337766/Ankieta-absolwenta.pdf 

 

- zgodnie z Zarządzeniem Nr 371/2019/2020 Rektora UAM z dnia 8 października 2019 roku w sprawie opłat za wydanie 

dyplomu absolwent, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020 uiszcza jedną opłatę  

w wysokości 60 zł. 
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