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PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA STUDENTÓW 

INSTRUKCJA DLA PRACOWNIKÓW WP-A w Kaliszu 

(na podstawia zarządzenia Rektora UAM nr 442/2019/2020)  

I. PRZYGOTOWANIE DO OBRONY 

1) Student  

a. wypełnia wniosek do Dziekana o zdalną obronę pracy dyplomowej – specjalny 

wzór wniosku do pobrania tutaj 

b. po wypełnieniu wniosku wysyła go do swojego promotora ze swojej skrzynki 

studenckiej UAM (nazwa_użytkownika@st.amu.edu.pl) 

2) Promotor:  

a. uzupełnia wniosek o tytuł pracy 

b. informację o promotorze 

c. proponowanym terminie obrony pracy dyplomowej (uzgodnionym wcześniej ze 

studentem) 

d. wysyła wniosek mailem do Dziekana 

3) Biuro Obsługi Studenta (dalej BOS) na wniosek Dziekana rejestruje pracę dyplomową w 

USOS 

4) Student po zarejestrowaniu pracy w USOS wprowadza do APD: 

a. tytuł pracy w języku polskim, jeżeli była ona przygotowana w innym języku niż 

polski, 

b. tytuł pracy w języku angielskim, jeżeli była ona przygotowana w innym języku 

niż angielski, 

c. streszczenie pracy w języku polskim i języku angielskim oraz w języku 

oryginału, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub język angielski, 

d. słowa kluczowe w języku polskim i języku angielskim oraz w języku oryginału, 

jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub język angielski, 

e. wersję elektroniczną pracy przygotowaną w postaci jednego pliku w formacie 

pdf, przy czym jeżeli praca zawiera załączniki, to student wprowadza je do APD 

w postaci spakowanej w jednym pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z), 

f. oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy w formie załącznika – ma to być 

skan (pdf) albo zdjęcie (jpg) wydrukowanego i podpisanego oświadczenia – 

oświadczenie do pobrania tutaj 

5) Promotor po wprowadzeniu pracy do APD: 

a. sprawdza  

i. kompletność: czy jest praca i czy jest skan/zdjęcie oświadczenia 

samodzielności 

ii. poprawność danych,  

b. zatwierdza je w APD; 
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c. zleca za pośrednictwem APD antyplagiatowe badanie pracy w JSA; 

d. akceptuje za pośrednictwem APD raport ogólny z badania antyplagiatowego 

pracy w JSA, pod warunkiem że nie nosi ona znamion plagiatu; 

e. zawiadamia BOS mailowo o wykonaniu powyższych czynności. 

6) BOS sprawdza, czy wszystkie czynności wskazane zostały wykonane poprawnie. 

7) Dziekan wyznacza termin egzaminu obejmujący dzień i dokładną godzinę jego 

rozpoczęcia 

8) Przewodniczący komisji (po otrzymaniu z BOS zawiadomienia o terminie egzaminu): 

a. tworzy w kalendarzu w usłudze Microsoft Teams spotkanie pt. „Egzamin 

dyplomowy [imię, nazwisko i (numer albumu studenta)]”, przykład: Egzamin 

dyplomowy [Adam, Kowalski (234345)]  

b. zaprasza w roli wymaganych uczestników studenta oraz pozostałych członków 

komisji 

9) Uczestnicy potwierdzają niezwłocznie za pomocą usługi Microsoft Teams otrzymanie 

zaproszenia – akceptują zaproszenie otrzymane w powiadomieniach Teams. 

10) Promotor i recenzent zobowiązani są do wypełnienia oraz zatwierdzenia w APD 

formularza oceny stanowiącej recenzję pracy. Zatwierdzenie recenzji w APD winno 

nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin. 

11) BOS przygotowuje w USOS protokół egzaminu, który przesyła mailowo 

przewodniczącemu komisji. 

 

II. ODWOŁANIE EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

12) Jeśli student nie może przystąpić do egzaminu w terminie określonym we 

wniosku, przesyła o tym informację wraz z usprawiedliwieniem i prośbę o 

wyznaczenie jego nowego terminu ze swojego studenckiego adresu e-mail 

(nazwa_użytkownika@st.amu.edu.pl) do BOS: 

a. przed terminem egzaminu  

b. albo niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieprzystąpienia do niego. 

13) Dziekan podejmuje decyzję o nowym terminie i trybie egzaminu. 

 

III. PRZEBIEG OBRONY 

14) Przewodniczący komisji 

a. w terminie egzaminu inicjuje w usłudze Teams połączenie członków komisji i 

studenta w drodze wideokonferencji; sprawdza sprawność urządzeń 

technicznych wszystkich uczestników  

b. weryfikuje za pośrednictwem usługi Microsoft Teams tożsamość studenta 

(może poprosić o pokazanie legitymacji studenckiej) 
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c. wyjaśnia studentowi kwestie techniczne związane z przebiegiem egzaminu, a 

także konsekwencje przerwania wideokonferencji (utraty połączenia) przed jej 

zakończeniem: przewodniczący komisji w porozumieniu z członkami komisji 

podejmuje decyzję czy  

i. przebieg egzaminu do momentu przerwania połączenia pozwala komisji 

ocenić egzamin i ustala zakończenie egzaminu i wystawienie oceny; 

albo 

ii. konieczność powtórzenia egzaminu. 

iii. utratę połączenia, przerwanie egzaminu oraz decyzję o jego powtórzeniu 

odnotowuje się w protokole egzaminu 

d. zapewnia warunki sprawdzenia samodzielnej odpowiedzi studenta na pytania 

egzaminacyjne:  

i. może poprosić o pokazanie w kamerze pokoju, gdzie przebywa student,  

ii. prosi o zajęcie miejsca, tak aby kamera obejmowała wyraźnie oświetloną 

twarz studenta i szersze otocznie (np. drzwi wejściowe do pomieszczenia 

w celu uniknięcia wejścia osób trzecich podczas obrony) 

e. przed zakończeniem egzaminu (połączenia) przewodniczący komisji informuje 

studenta o terminie ogłoszenia wyniku egzaminu oraz sposobie, w jaki ono 

nastąpi 

f. ogłasza wyniki egzaminu dyplomowego – na przykład: w ramach tego samego 

spotkania w kalendarzu MS Teams, o godzinie ustalonej ze studentem, 

przewodniczący zaprasza studenta do połączenia się z komisją 

 

IV. NEGATYWNA OCENA EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

15) W przypadku uzyskania przez studenta na egzaminie przeprowadzanym w trybie 

zdalnym oceny niedostatecznej,  

a. powtórny egzamin odbywa się w trybie tradycyjnym, po wznowieniu na UAM 

zajęć dydaktycznych, albo 

b. w trybie zdalnym, na wniosek studenta. 

 

V. ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI EGZAMINACYJNEJ 

16) Przewodniczący niezwłocznie po przeprowadzeniu egzaminu 

a. drukuje, wypełnia (na podstawie nagrania) i podpisuje protokół egzaminu 

b. wykonuje skan (pdf) albo zdjęcie (jpg) 

c. przesyła mailowo do BOS 

17) Po wznowieniu zajęć dydaktycznych w siedzibie uczelni 

a. przewodniczący niezwłocznie  
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i. podpisany protokół egzaminu składa w BOS,  

ii. informuje o złożeniu protokołu pozostałych członków komisji 

b. promotor  

i. drukuje, wypełnia i podpisuje raport ogólny z badania antyplagiatowego 

pracy wygenerowany przez JSA oraz recenzje,  

ii. drukuje recenzję 

iii. składa je w BOS 

iv. w BOS podpisuje protokół egzaminu 

c. recenzent 

i. drukuje recenzję 

ii. składa ją w BOS 

iii. w BOS podpisuje protokół egzaminu 

 

VI. ODBIÓR DYPLOMU 

18) Student przed odbiorem dyplomu ukończenia studiów, który przystępował do 

egzaminu w trybie zdalnym, przesyła do BOS albo składa w nim osobiście: 

a. jeden egzemplarz pracy  

i. w wersji drukowanej (w postaci wydruku dwustronnego na kartach 

formatu A4 w miękkiej oprawie) 

ii. drukuje bezpośrednio z APD, nie wcześniej niż po jej akceptacji w tym 

systemie przez promotora (z wygenerowanymi numerami kontrolnym na 

każdej stronie pracy) 

b. oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy, którego skan bądź zdjęcie 

wprowadził przed egzaminem do APD – dostępne tutaj 

c. oświadczenie o całkowitej zgodności wersji elektronicznej pracy z jej wersją 

drukowaną – dostępne tutaj 

d. oświadczenia powinny być podpisane przez studenta i w sposób trwały 

złączone z pracą. 
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