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DECYZJA NR 2/2020 

 
Kierownika Jednostki Dydaktycznej 

Wydziału Geografii  i Studiów Regionalnych  
 Uniwersytetu Warszawskiego 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 
 

w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w 
trybie zdalnym na kierunkach: geografia i gospodarka przestrzenna 

 
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 120 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 czerwca 
2020 r. w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego 
w trybie zdalnym, egzaminy dyplomowe zaplanowane w kalendarzu akademickim na lipiec 
i wrzesień 2020 odbędą się w trybie zdalnym.  
 
Ze względu na nowe regulacje i rozwiązania instytucjonalno-techniczne, wcześniejsza pro-
cedura egzaminów dyplomowych ulega zmianie na poniższą.  
 

 
Składanie pracy  

(Szczegółowa instrukcja znajduje się w załączonym pliku o nazwie „BSS_składanie pracy dyplomowej 
w APD_instrukcja dla studentów”). 
 
1. Prace dyplomowe składa się wyłącznie w wersji elektronicznej - na co najmniej 14 dni 

przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.  
2. Student wypełnia wszystkie punkty instrukcji dotyczącej składania pracy dyplomowej.  
3. Obowiązuje elektroniczna obiegówka. Po egzaminie, e-obiegówka zostanie uruchomiona 

w USOSweb. 
4. Opłata za dyplom jest jedną ze składowych przy składaniu pracy. Po wprowadzeniu pracy 

do APD należy przesłać potwierdzenie przelewu (skan) opłaty za dyplom, do osoby  od-
powiedzialnej (w dziekanacie) za tok studiów.  

 
Organizacja egzaminu 

1. Zgodnie z regulacjami obowiązującymi na UW, egzaminy dyplomowe prowadzone są 
zdalnie. Nie ma możliwości zorganizowania egzaminu w trybie stacjonarnym.  

2. Student musi posiadać komputer z dostępem do internetu, wyposażony w kamerę 
i mikrofon. W trakcie egzaminu w pomieszczeniu, w którym znajduje się student zdający 
egzamin nie mogą przebywać inne osoby. 

3. W przypadku nieposiadania przez studenta komputera spełniającego powyższe wymaga-
nia, zostanie udostępniona w budynku Wydziału sala z odpowiednim osprzętem. 

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5452/M.2020.255.Zarz.120.pdf
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5452/M.2020.255.Zarz.120.pdf
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5452/M.2020.255.Zarz.120.pdf
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4. Wszystkie osoby biorące udział w egzaminie dyplomowym korzystają z adresów e-mail 
w domenie UW (studenci – @student.uw.edu.pl, a członkowie komisji – @uw.edu.pl).  

5. Egzamin dyplomowy odbywa się przez Google Meets.  
6. Grafik egzaminów dyplomowych przygotowuje pracownik Dziekanatu ds. studenckich.  
7. Przewodniczącą Komisji egzaminacyjnej i gospodarzem spotkania jest dr Maria Korotaj-

Kokoszczyńska (KJD).  
8. Przewodnicząca odpowiednio wcześniej wyśle zaproszenie na egzamin z konta mailowego 

egzamin.dyplomowy.wgsr@uw.edu.pl, utworzonego wyłącznie do tego celu. 
9. Egzaminy dyplomowe planowane są w odstępach co 40 minut, komisja spotyka się 10 minut 

przed rozpoczęciem egzaminu. Harmonogram obron zostanie opublikowany wcześniej, 
z  uwzględnieniem obu czasów wejścia na egzamin – dla członków komisji i dla studenta.  

10. Po egzaminie pracownik dziekanatu drukuje do teczki studenta dokumenty:  
a. wydruk protokołu egzaminu;  
b. wydruki recenzji pracy dyplomowej; 
c. wydruk raportu z badania antyplagiatowego; 
d. wydruk Karty Pracy Dyplomowej potwierdzającej archiwizację pracy 

 
Przygotowanie do egzaminu – dla komisji 

1. Egzaminy odbywają się według nowych zasad dyplomowania. Student otrzymuje co naj-
mniej 3 pytania, co najmniej po jednym od każdego członka komisji egzaminacyjnej. Na 
egzaminie licencjackim każde z pytań jest sformułowane na podstawie zestawu zagad-
nień do egzaminu, z uwzględnieniem tematyki podjętej przez studenta w pracy dyplomo-
wej (UCHWAŁA NR 15 RADY DYDAKTYCZNEJ dla kierunków geografia i gospodarka przestrzen-
na z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania na kierunku geografia oraz UCHWA-
ŁA NR 14 RADY DYDAKTYCZNEJ dla kierunków geografia i gospodarka przestrzenna z dnia 28 
kwietnia 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania na kierunku gospodarka przestrzenna).  

2. Komisja spotyka się w terminie wyznaczonym dla danego egzaminu dyplomowego i usta-
la pytania. W wyznaczonym czasie student loguje się na spotkanie. 

3. Pytania i przebieg egzaminu protokołuje przewodnicząca komisji. Protokół wypełniany jest 
na bieżąco w trakcie egzaminu, w APD (Archiwum Prac Dyplomowych).  

 
Przygotowanie do egzaminu – dla studenta 

1. Harmonogram egzaminów dyplomowych zostanie ustalony na ok. tydzień przed egzami-
nem dyplomowym.  

2. Recenzje pracy, muszą być dostępne w APD na co najmniej trzy dni przed egzaminem. 
3. W dniu poprzedzającym egzamin (lub wcześniej) student otrzyma zaproszenie z Google 

Meets do wirtualnego spotkania, na którym odbędzie się egzamin dyplomowy.  
4. W wyznaczonym czasie student powinien zalogować się na spotkanie do Google Meets.  
 
  

mailto:egzamin.dyplomowy.wgsr@uw.edu.pl
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2020/05/Uchwa%C5%82a-16-RD-geografia-dyplomowanie.pdf
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2020/05/Uchwa%C5%82a-16-RD-geografia-dyplomowanie.pdf
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2020/05/Uchwa%C5%82a-14-RD-gospodarka-przestrzenna-dyplomowanie.pdf
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2020/05/Uchwa%C5%82a-14-RD-gospodarka-przestrzenna-dyplomowanie.pdf
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2020/05/Uchwa%C5%82a-14-RD-gospodarka-przestrzenna-dyplomowanie.pdf
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2020/05/Uchwa%C5%82a-14-RD-gospodarka-przestrzenna-dyplomowanie.pdf
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Przebieg egzaminu  
(Szczegółowa instrukcja znajduje się w załączonym pliku o nazwie „BSS_protokół w APD_instrukcja dla 
KJD i komisji egz”). 
 
1. Egzamin rozpoczyna się o wyznaczonej w harmonogramie godzinie. 
2. Egzamin dyplomowy jest nagrywany, a nagranie przechowywane na dysku Google przez 

okres jednego miesiąca. Przewodnicząca udostępnia nagranie wyłącznie na prośbę Rektora. 
3. Moderatorem egzaminu jest przewodnicząca komisji – wita komisję i informuje studenta 

o przebiegu egzaminu. 
4. Przewodnicząca udziela głosu członkom komisji, następnie student odpowiada na pytania 

członków komisji.  
5. Po zakończonej wypowiedzi, student opuszcza spotkanie na Google Meets. 
6. Komisja egzaminacyjna dokonuje oceny odpowiedzi studenta, ustala oceny, wynik egza-

minu i ocenę na dyplomie.  
7. Przewodnicząca przedstawia sporządzony protokół z egzaminu. Komisja sprawdza jego 

poprawność i zatwierdza w APD. 
8. Przewodnicząca zaprasza (drogą mailową) studenta do ponownego zalogowania się na  

Google Meets.    
9. Po ponownym zalogowaniu się studenta, przewodnicząca ogłasza wynik egzaminu i nadaje 

mu tytuł zawodowy.  
 

Obowiązki kierującego pracą 
(Szczegółowa instrukcja znajduje się w załączeniu, plik o nazwie „BSS_składanie pracy dyplomowej w 
APD_instrukcja dla kierującego pracą i recenzentów”). 
 
1. Kierujący pracą dyplomową zwraca się z prośbą o powołanie Komisji. Prośbę należy 

przesłać do KJD na adres mailowy egzamin.dyplomowy.wgsr@uw.edu.pl:  
1) podając dane studenta:  
 a) imię i nazwisko,  
 b) numer albumu,  
 c) kierunek studiów,  
 d) tytuł pracy dyplomowej;  
2) oraz przedstawiając propozycje:  

a) co najmniej jednego recenzenta,  
b) terminu egzaminu.  

2. Kierujący pracą niezwłocznie po wgraniu do APD pracy przez studenta przekazuje pracę do 
sprawdzenia programem antyplagiatowym JSA dostępnym w APD. Jeśli raport nie budzi za-
strzeżeń, promotor niezwłocznie akceptuje raport JSA i kolejno pracę w APD, przekazując ją 
do recenzji. Brak akceptacji raportu antyplagiatowego lub brak przekazania pracy do recenzji 
wstrzymuje automatycznie cały proces.  

3. Kierujący pracą wgrywa do APD recenzję pracy dyplomowej, najpóźniej na trzy dni przed 
planowaną obroną.  

mailto:egzamin.dyplomowy.wgsr@uw.edu.pl
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4. Kierujący pracą obowiązkowo uczestniczy w zdalnej obronie pracy dyplomowej zgodnie 
z harmonogramem obron (jeżeli jest dwóch kierujących, obaj uczestniczą w egzaminie). 
Link do wirtualnego spotkania przesłany jest w zaproszeniu z Google Meets.  

5. Kierujący pracą akceptuje dokumenty z egzaminu w APD (nie są wymagane podpisy od-
ręczne).  

 
Obowiązki recenzenta  

(Szczegółowa instrukcja znajduje się w załączeniu, plik o nazwie „BSS_składanie pracy dyplomowej w 
APD_instrukcja dla kierującego pracą i recenzentów”). 
 
1. Recenzent otrzymuje powiadomienie z systemu APD o pracy do recenzji.  
2. Recenzent wgrywa do APD recenzję pracy dyplomowej, najpóźniej na trzy dni przed 

planowaną obroną.  
3. Recenzent obligatoryjnie uczestniczy zgodnie z harmonogramem w zdalnym egzami-

nie. Link do wirtualnego spotkania przesłany jest w zaproszeniu z Google Meets.  
4. Recenzent akceptuje dokumenty z egzaminu w APD (nie są wymagane podpisy od-

ręczne). 
 

 
 

dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska 
Prodziekan ds. studenckich  

Kierownik Jednostki Dydaktycznej 
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 

Uniwersytet Warszawski 


