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Kroki przygotowujące 
(na podstawie Zarządzenia Rektora nr 442/2019/2020  i Regulaminu studiów UAM)

1. Promotor (w porozumieniu ze studentem) wskazuje recenzenta i wstępny termin egzaminu 
(informację przekazuje do BOW, do p. Marzeny Pawłowskiej i do BOS).

2. BOS rejestruje pracę.

3. Student wgrywa pracę do APD.

4. Promotor sprawdza w APD kompletność danych, sprawdza pracę w systemie antyplagiatowym, 
akceptuje, wysyła mail do BOS.

5. BOS sprawdza poprawność czynności i przesyła mail do Dziekana.

6. Dziekan wysyła mail z terminem egzaminu do BOS.

7. BOS zawiadamia o terminie członków komisji i studenta.

8. Promotor i recenzent piszą w APD recenzje, publikują w APD na 7 dni przed terminem 
egzaminu.

9. BOS przygotowuje w USOS protokół (oblicza średnią) i przekazuje do BOW.

10. Najpóźniej w dniu egzaminu promotor i recenzent składają w BOW podpisane recenzje, 
promotor składa także raport antyplagiatowy.

11. Zgodę na wejście na Kampus Ogrody uzyskuje: komisja i zdający student.

12. Egzamin realizowany jest w wyznaczonej sali i wyznaczonym terminie w reżimie sanitarnym. 

13. Po zakończeniu egzaminu przewodniczący składa w BOW podpisany protokół egzaminu.

Uwaga: Adresy mailowe Pań zajmujących się administracją w BOS praca socjalna: alekb@amu.edu.pl  socjologia: 
annole2@amu.edu.pl BOW: marzenap@amu.edu.pl



Krok student promotor Dziekan BOS Przewodniczący recenzent

1 Zgłasza  gotowość 

studenta do obrony 

oraz propozycję 

recenzenta i terminu

2 Powołuje komisję i 

wysyła mail  z 

wnioskiem do BOS

3 Rejestruje pracę

4 Wgrywa pracę do APD

5 Sprawdza 

(antyplagiat),  

akceptuje, wysyła mail 

do BOS

6 Sprawdza poprawność, 

wysyła mail  do Dziekana

7 Wysyła mail z 

terminem do BOS

8 Wysyła mail z terminem 

do członków komisji i 

studenta

9 Pisze recenzję i 

publikuje w APD na 7 

dni przed egzaminem

Pisze recenzję i publikuje 

w APD na 7 dni przed 

egzaminem

10 Przygotowuje protokół 

(oblicza średnią) i 

przekazuje do BOW

11 W dniu obrony 

dostarcza do BOW 

podpisaną recenzję i 

raport antyplagiatowy

W dniu obrony dostarcza 

do BOW podpisaną 

recenzję

12 Po przeprowadzonym 

egzaminie wypełnia 

protokół (podpisuje 

komisja), przekazuje do 

BOW



Warunki egzaminu (wytyczne przeciwepidemiczne)

1. Egzaminy odbywają się wyłącznie w wyznaczonych salach i godzinach (schemat harmonogramu poniżej).

2. BOW odpowiada za aranżację sali (rozstawienie stołów z zachowaniem min. 2m dystansu) oraz wyposażenie sali w środki 
bezpieczeństwa (płyn odkażający, rękawiczki, maseczki).

3. Wszyscy uczestnicy egzaminu zobowiązani są do zachowania obowiązujących wytycznych przeciwepidemicznych (w tym do 
dezynfekcji płaszczyzn stołów po zakończeniu egzaminu) – mogą w tym celu skorzystać ze środków dostarczonych przez 
Wydział lub z własnych środków ochrony.

4. Zgodę Dziekana Wydziału Socjologii na wejście na Kampus Ogrody otrzymują tylko członkowie komisji i student zdający 
egzamin. Zdający zobowiązany jest przybyć sam (bez osób towarzyszących z wyjątkiem opiekuna/asystenta osoby z 
niepełnosprawnością) nie wcześniej niż 10 minut przed terminem egzaminu.

5. Pomiędzy egzaminami komisja opuszcza salę, a sala jest wietrzona.

dzień 
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8 lipca 

(środa)
9 lipca 
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10 lipca 

(piątek)

13 lipca 

(poniedziałek)

14 lipca 

(wtorek)

15 lipca 

(środa)

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00


