
Procedura dyplomowania z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych 

oraz Otwartego Systemu Antyplagiatowego 

 

Podstawę niniejszego zarządzenia stanowią: 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 

r., poz. 572 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 

2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r., 

poz.1554) 

 Uchwała nr 230/2014/2015 Senatu UAM z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie 

rodzajów zajęć dydaktycznych, liczebności grup studenckich, zasad 

przydzielania pensum dydaktycznego i obliczania godzin dydaktycznych oraz 

rozliczania godzin ponadwymiarowych na studiach wyższych i studiach 

doktoranckich  

 Regulamin Studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 Zarządzenie Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu  

nr 479/2015/2016  z dnia 1 lutego 2016 w sprawie zasad funkcjonowania  

w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu Otwartego Systemu 

Antyplagiatowego (OSA) oraz procedur obowiązujących przy sprawdzania 

pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Otwartego Systemu 

Antyplagiatowego (OSA)  

 Zarządzenie Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu  

nr  480/2015/2016 z dnia 1 lutego 2015/2016 zmieniające Zarządzenie  

Nr 157/2013/2014 Rektora UAM z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad 

składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu 

Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz wzoru oświadczenia  

o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i zgodności wersji elektronicznej 

pracy dyplomowej z wersją drukowaną  

 

Procedura uzyskała rekomendację Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości 

Kształcenia. Została także zaopiniowana przez Radę Samorządu Studentów  

i zaakceptowana przez Radę Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w dniu  

16 grudnia 2016 r. 



 

 

I. Wybór seminariów dyplomowych,  promotorów i recenzentów  

  

1. Przez pracę dyplomową rozumie się pracę licencjacką oraz magisterską. 

2. Zgodnie z Regulaminem Studiów UAM pracę dyplomową student 

przygotowuje pod kierunkiem profesora albo doktora habilitowanego, przy 

czym pracę licencjacką może przygotować pod kierunkiem nauczyciela 

akademickiego ze stopniem naukowym doktora. W szczególnie 

uzasadnionym przypadku rada wydziału może upoważnić do kierowania 

pracą magisterską adiunkta niemającego stopnia naukowego doktora 

habilitowanego, wówczas dziekan wyznacza recenzenta spośród 

nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora 

habilitowanego lub tytuł profesora. Na prośbę studenta rada wydziału 

może upoważnić do współkierowania pracą nauczyciela akademickiego  

z innej uczelni przy jednoczesnym powołaniu uprawnionego nauczyciela 

akademickiego z danej jednostki organizacyjnej do pełnienia tej funkcji  

z ramienia Uniwersytetu. Pracownik zewnętrzny ocenia pracę i pisze 

recenzję. 

3. Na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym, na wszystkich prowadzonych 

kierunkach studiów, student – za pośrednictwem systemu USOS – ma 

prawo wyboru promotora pracy dyplomowej spośród osób prowadzących 

seminaria w danym roku akademickim.   

4. Dziekan wydziału w porozumieniu z kierownikami zakładów i pracowni 

proponuje kandydatów na promotorów prac dyplomowych na dany rok 

akademicki i zatwierdza ostateczny skład grup seminaryjnych. 

5. Grupa seminaryjna nie powinna przekraczać 12 osób. W szczególnych 

przypadkach dopuszcza się zwiększenie górnej granicy liczebności grupy 

seminaryjnej do 16 osób.  

 

II. Ustalenie i zatwierdzenie tematów prac dyplomowych 

 

1. Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony wspólnie przez promotora  

i studenta. Promotor zatwierdza tytuł pracy umieszczając datę i swoją 



akceptację na złożonym w dziekanacie wydruku strony tytułowej pracy 

dyplomowej studenta. 

2. Tematy prac dyplomowych, zgodne z opisem kwalifikacji absolwenta, 

powinny uwzględniać treści kształcenia związane z  kierunkiem studiów  

i specjalnością. 

3. Zakres prac dyplomowych na wszystkich kierunkach studiów powinien być       

zgodny z kompetencjami i zainteresowaniami naukowymi nauczycieli 

akademickich prowadzących seminaria dyplomowe oraz recenzentów. 

4. Dopuszcza się w szczególnych przypadkach zmianę kierującego pracą 

dyplomową. Akceptacji zmiany w tym zakresie dokonuje dziekan  

w porozumieniu z kierownikami zakładów lub pracowni. 

 

 

III. Wymagania dotyczące prac dyplomowych 

 

1. Kwestie terminów złożenia pracy na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych określa Regulamin Studiów UAM oraz Zarządzenie  

Nr 480/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu z dnia 1 lutego 2016 r w sprawie zasad składania i archiwizacji 

prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac 

Dyplomowych (APD) oraz wzoru oświadczenia o samodzielnym napisaniu 

pracy dyplomowej i zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej  

z wersją drukowaną. 

2. Na stronie WPA do końca stycznia powinny zostać umieszczone informacje 

dotyczące składania pracy dyplomowej.  

3. Praca dyplomowa, prócz treści merytorycznej,  powinna zawierać: 

 - tytuł pracy w języku polskim i angielskim,  

- streszczenie w języku polskim i angielskim,  

- słowa kluczowe pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim.    

4. Student po napisaniu pracy i akceptacji  przez promotora dokonuje 

rejestracji pracy, okazując w dziekanacie wydruk strony tytułowej  

z podpisem promotora, własnoręcznie podpisanym oświadczeniem oraz 

wypełnionym przez promotora wnioskiem o egzamin dyplomowy. 

Zarejestrowanie tematu pracy dyplomowej w dziekanacie odbywa się nie 



później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu 

dyplomowego, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września ostatniego 

semestru studiów. W dniu rejestracji tematu pracy w dziekanacie w systemie 

USOS muszą widnieć wszystkie wpisy łącznie z seminarium dyplomowym. 

5. Po zarejestrowaniu pracy student powinien wprowadzić jej wersję 

elektroniczną w formacie pdf do systemu APD na stronie apd.amu.edu.pl. 

Na wymienionej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dla studentów  

wraz z następującymi danymi: 

a) tytułem pracy dyplomowej w języku polskim, jeżeli praca dyplomowa 

była przygotowana w innym języku niż polski,  

b) tytułem pracy dyplomowej w języku angielskim, jeżeli praca 

dyplomowa była przygotowana w innym języku niż angielski, 

c) streszczeniem pracy w języku polskim i języku angielskim oraz  

w języku oryginału, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub 

język angielski,  

d) słowami kluczowymi w języku polskim i języku angielskim oraz  

w języku oryginału, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub 

język angielski, 

e) wersją elektroniczną pracy dyplomowej przygotowanej 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). 

6. Po wprowadzeniu pracy do APD przez studenta, promotor zobowiązany jest 

do: 

a) sprawdzenia kompletności i poprawności danych wprowadzonych 

przez studenta do systemu APD, 

b) zatwierdzenia wprowadzonych danych, 

c) przesłania, za pośrednictwem APD, pracy dyplomowej  do systemu 

antyplagiatowego OSA, 

d) analizy raportu wygenerowanego przez system OSA. 

7. Po otrzymaniu raportu z badania pracy dyplomowej systemem OSA 

promotor zapoznaje się z jego wynikiem i podejmuje decyzję o:  

https://apd.amu.edu.pl/


a) dopuszczeniu pracy do kolejnego etapu, jakim jest skierowanie pracy  

do recenzji – w przypadku, gdy praca dyplomowa nie zawiera 

nieuprawnionych zapożyczeń z innych tekstów,  

b)  cofnięciu pracy w celu jej uzupełnienia przez studenta. Promotor 

może cofnąć pracę do poprawy,  

c)  przekazaniu sprawy do zbadania przez komisję właściwą do spraw 

dyscyplinarnych za pośrednictwem prodziekana ds. studenckich. W 

takim przypadku kierujący pracą drukuje raport z badania pracy 

dyplomowej i zawiadamia dziekanat o niedopuszczeniu do dalszych 

etapów dyplomowania. 

8. Po pozytywnej decyzji promotora i akceptacji pracy w systemie APD student 

drukuje pracę dyplomową przeznaczoną do złożenia w dziekanacie 

bezpośrednio z systemu APD. Drukowanie pracy dyplomowej bezpośrednio 

z systemu APD skutkuje wygenerowaniem unikatowych numerów 

kontrolnych, które drukują się na kolejnych stronach pracy dyplomowej. 

Najpóźniej 7 dni przed obroną student dostarcza do dziekanatu jeden 

egzemplarz pracy dyplomowej, będący wydrukiem z APD z datą i pisemną 

akceptacją promotora na stronie tytułowej (druk dwustronny, w miękkiej 

oprawie). Promotor i recenzent mogą zobowiązać studenta do złożenia 

dwóch dodatkowych egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji wydrukowanej 

przeznaczonych dla promotora i recenzenta.  

9. Studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  

dodatkowo składają egzemplarz pracy artystycznej z pisemną akceptacją 

opiekuna artystycznego. 

10. Student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie: 

 4 zdjęcia dyplomowe o wymiarach 4,5 x 6,5 (kolorowe, podpisane 

ołówkiem), 

 oryginalne potwierdzenie opłaty za dyplom w wysokości 60 zł (opłatę 

należy uiścić na indywidualny numer konta – inne niż konto  

za czesne), które można pobrać z dziekanatu lub ze strony: 

http://usosweb.amu.edu.pl. 

11. Po dopuszczeniu pracy do recenzji kierujący pracą dyplomową promotor 

oraz recenzent zobowiązani są do wypełnienia oraz zatwierdzenia  

w systemie APD formularza oceny pracy dyplomowej. Promotor i recenzent 

http://usosweb.amu.edu.pl/


są zobowiązani do zatwierdzenia recenzji w systemie APD najpóźniej  

do dnia poprzedzającego egzamin dyplomowy. Podpisane recenzje wraz  

z raportem wygenerowanym przez system OSA należy złożyć w dziekanacie 

najpóźniej w dniu egzaminu. 

 

IV. Ocena pracy dyplomowej  

 

Oceny pracy dyplomowej dokonuje kierujący pracą oraz powołany przez 

dziekana recenzent. 

 

V. Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu dyplomowego 

  

1. Przez egzamin dyplomowy rozumie się egzamin licencjacki oraz egzamin   

magisterski. 

2. Egzamin dyplomowy na kierunkach artystycznych ma formę egzaminu 

teoretycznego i artystycznego. 

3. Egzamin dyplomowy teoretyczny powinien się odbyć w terminie 

nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty przyjęcia pracy dyplomowej w 

dziekanacie. 

4. Na wniosek studenta kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może 

wyznaczyć termin egzaminu dyplomowego przekraczający termin, o którym 

mowa w punkcie 3. 

5. Egzamin dyplomowy może mieć charakter otwarty i powinien zostać 

ogłoszony przez dziekana w sposób zwyczajowo przyjęty niezwłocznie po 

wyznaczeniu egzaminu dyplomowego. 

6. Dziekan wydziału ustala terminy przeprowadzenia obron prac dyplomowych 

na studiach I i II stopnia: 

- od 15 czerwca do 30 lipca, 

- od 1 września do 30 września. 

7.  Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena 

pracy dyplomowej, pozytywne recenzje pracy dyplomowej, spełnienie 

wszystkich wymagań wynikających z programu studiów, zasad składania  

i archiwizacji prac dyplomowych oraz złożenie wszystkich wymaganych przez 

dziekanat dokumentów. 



8. W przypadku, gdy jedna z recenzji pracy dyplomowej nie jest pozytywna, 

dziekan może zezwolić na dopuszczenie studenta do egzaminu 

dyplomowego. Dziekan może w tej sprawie zasięgnąć opinii drugiego 

recenzenta. 

9. Student, który nie zaliczy jakiegokolwiek przedmiotu w ostatnim 

semestrze/roku studiów oraz nie złoży pracy dyplomowej do końca września, 

może zwrócić się do dziekana z wnioskiem o powtarzanie niezaliczonych 

przedmiotów (także ewentualnych różnic programowych). W takim przypadku 

student jest zobowiązany do ponownego zaliczenia przedmiotu w kolejnym 

roku akademickim. Student, który nie zaliczy powtarzanego semestru lub 

roku, zostanie skreślony z listy studentów. 

10. Po spełnieniu wymogów formalnych dziekan, na wniosek promotora, 

wyznacza recenzenta, termin egzaminu dyplomowego oraz skład komisji 

przeprowadzającej egzamin dyplomowy. 

11. W skład komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy wchodzą:  

dziekan albo osoba przez niego upoważniona,  kierujący pracą dyplomową 

oraz  recenzent pracy dyplomowej.  

12.  Do przewodniczenia komisjom egzaminu dyplomowego upoważniony jest 

dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego lub osoby upoważnione 

przez dziekana.  

13. Pracownik dziekanatu wydaje formularz protokołu egzaminu dyplomowego 

wraz z adnotacją o średniej ocen ze toku studiów, recenzjami oraz raportem 

z systemu antyplagiatowego, co świadczy o tym, że  zostały spełnione 

wszystkie warunki do dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. 

14. Na egzaminie dyplomowym, który odbywa się w formie ustnej, 

umożliwiającej potwierdzenie osiągnięcia założonych dla niego efektów 

kształcenia, student ustosunkowuje się do recenzji, a następnie otrzymuje 

pytania: od promotora oraz od recenzenta. Pytania dotyczą  obszaru 

badawczego wchodzącego w zakres kierunku lub specjalności. 

15. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego wystawia się oceny według skali:  

bardzo dobry 5,0,  

dobry plus 4,5, 

dobry 4,0,  

dostateczny plus 3,5,  



dostateczny 3,0,  

niedostateczny 2,0. 

16. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół zawierający 

m.in.: tytuł pracy dyplomowej, treść zadawanych pytań i uzyskane oceny, 

średnią ocen uzyskaną w okresie studiów, ocenę egzaminu dyplomowego, 

ostateczny wynik studiów oraz uzyskany tytuł zawodowy. 

17.  Na studiach, na których student zobowiązany jest złożyć pracę 

dyplomową, ostateczny wynik studiów określa suma uzyskana przez 

dodanie: 

a)  3/5 średniej wszystkich uzyskanych ocen,  

b) 1/5 oceny pracy dyplomowej stanowiącej średnią ocen wystawionych 

przez promotora i recenzenta,  

c) 1/5 końcowej oceny egzaminu dyplomowego. 

na kierunkach artystycznych:  

a) 3/6 średniej wszystkich uzyskanych ocen, 

b) 1/6 średniej ocen pracy dyplomowej,  

c) 1/6 końcowej oceny egzaminu dyplomowego (część teoretyczna),  

d) 1/6 końcowej oceny egzaminu dyplomowego (część artystyczna). 

18. Ostateczny wynik studiów ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku z zaokrągleniem, zgodnie z formułą matematyczną.  

19. Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego jest odpowiedzialny  

za obliczenie oceny końcowej egzaminu dyplomowego oraz wraz  

z promotorem i recenzentem, do podpisania protokołu egzaminu 

dyplomowego. 

20. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ich ostateczny wynik określany 

zgodnie z zasadą:  

       do 3,40 – dostateczny,  

                  powyżej 3,40 do 3,80 – dostateczny plus, 

                  powyżej 3,80 do 4,20 – dobry,  

 powyżej 4,20 do 4,60 – dobry plus,  

 powyżej 4,60 – bardzo dobry. 

21. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego 

nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, dziekan 

wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin 



dyplomowy może odbyć się nie wcześniej niż przed upływem jednego 

miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego 

egzaminu. 

22. Uzupełniony i podpisany protokół z egzaminu dyplomowego przechowywany 

jest w teczce akt studenta. 

 

VI. Odbiór dyplomu  

 

1. Osoby zainteresowane uzyskaniem odpisu dyplomu w języku angielskim 

składają podanie przez system podań w USOSweb na trzy tygodnie przed 

planowanym terminem obrony oraz dostarczają do dziekanatu  dodatkowe 

2 zdjęcia oraz dowód wniesienia na konto dyplomowe dodatkowej opłaty  

w wysokości 40 PLN. 

2. Procedura wystawienia dyplomu ukończenia studiów wyższych trwa  

ok. miesiąca. 

3. Przy odbiorze dyplomu absolwent w zależności od rodzaju studiów oddaje  

w dziekanacie Elektroniczną Legitymację Studencką i kartę obiegową na 

studia stacjonarne lub niestacjonarne (karta obiegowa podbijana jest na 

WPA,  ul. Nowy Świat 28-30) oraz wydrukowaną i wypełnioną ankietę dla 

absolwentów. Absolwenci studiów pierwszego stopnia zachowują prawo do 

korzystania z ELS do 31 października, a osoby, które podejmą studia 

drugiego stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

zobowiązane są do podpisania  oświadczenia o zachowaniu ELS i używają 

dokumentu na studiach drugiego stopnia. 

 

 

 

prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz 

/dziekan/ 

 


