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Zdalny egzamin dyplomowy: kierunek psychologia 

Instrukcja dla komisji 
 

Przed przystąpieniem do egzaminu warto aby: 
Przewodniczący: 

 przygotował plik z linkami do generatora liczb i do pytań (linki poniżej) do udostepnienia podczas wideokonferencji  

 zapoznał się z elektroniczną wersją protokołu egzaminu.  
Recenzent przygotował: 

 swoje pytanie w edytorze tekstu tak, aby wygodnie je wkleić do czatu zespołu w odpowiednim momencie. 

1. Włączenie nagrywania przez przewodniczącego (nie jest wymagane, ale może być pomocne w 
sporządzeniu protokołu): zgodnie z nowelizacją stosownego rozporządzenia MNiSzW protokół egzaminu 
dyplomowego może powstać na podstawie nagrania. Po zatwierdzeniu protokołu egzaminu 
dyplomowego przez członków komisji przewodniczący usuwa je z MS Stream. 

2. Powitanie i instrukcje (przewodniczący): informacja 1. o nagrywaniu egzaminu (jeżeli ma miejsce) oraz 
celu tego nagrania, 2. że, rozłączenie się studenta oznacza zakończenie egzaminu, a o możliwości jego 
uznania zdecyduje przewodniczący w konsultacji z komisją, 3. że, podejrzenie niesamodzielności 
odpowiedzi skutkuje niezaliczeniem egzaminu i z niego oceną niedostateczną, 4. o przebiegu egzaminu 
dyplomowego. 

3. Udostępnienie ekranu przez przewodniczącego: wyświetlany jest plik z linkami do generatora liczb i 
linkami do pytań. 

4. Losowanie 2 pytań z psychologii: student wymienia cyfrę 1-5. Wybrana cyfra określa liczbę uruchomień 
generatora. Przewodniczący uruchamia generator tyle razy jaką cyfrę wymienił student. Ostatnie 
uruchomienie wskazuje wylosowany zestaw pytań. 

5. Wyświetlenie przez przewodniczącego pytań: odczytanie przez studenta pytań, aby było pewne, że zna 
ich treść. Zapisanie, wklejenie wylosowanych pytań do czatu spotkania. 

6. Podanie przez recenzenta pytania: recenzent podaje pytanie dotyczące pracy i również zapisuje je na 
czacie zespołu. 

7. Przełączenie (przez przewodniczącego) spotkania w tryb wideo. 
8. Odpowiedź studenta: kolejność odpowiedzi na pytania zależna jest od decyzji studenta. 
9. Odłączenie studenta przez przewodniczącego. Zatrzymanie nagrania (jeżeli nagrywano). 
10. Część niejawna: dyskusja i decyzje. 

 Ogólny wynik studiów (do wpisania na dyplomie) określa suma uzyskana przez dodanie: 3/5 średniej wszystkich uzyskanych w 
toku studiów ocen; 1/5 oceny pracy dyplomowej stanowiącej średnią ocen wystawionych przez promotora i recenzenta; 1/5 
końcowej oceny egzaminu dyplomowego. W przypadku rozbieżności ocen decydujący głos należy do przewodniczącego komisji. 

 Do określenia oceny do wpisania na dyplomie stosuje się skalę ocen przewidzianą w Regulaminie Studiów UAM (§70): 
1) do 3,40 – dostateczny; 
2) powyżej 3,40 do 3,80 – dostateczny plus; 
3) powyżej 3,80 do 4,20 – dobry; 
4) powyżej 4,20 do 4,60 – dobry plus; 
5) powyżej 4,60 – bardzo dobry. 

 Elektroniczny protokół po uzupełnieniu zatwierdzany jest przez członków komisji. 
11. Dołączenie studenta: przewodniczący łączy się ze studentem. Ogłoszenie decyzji komisji i 

zakończenie egzaminu. 
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Psychologia: blok podstaw (100 pytań): 

 http://150.254.90.19/Studia/Psychologia-N/Egzamin%20magisterski%20-
%20zagadnienia/100%20pytan%20blok%20podstawowy.pdf 

 

Psychologia stacjonarna (40 pytań): 

Psychologia stosowana: specjalność:  

 Organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne: 
http://150.254.90.19/Studia/Psychologia-S/Egzamin%20magisterski%20-
%20zagadnienia/40%20pyt%20%20Organizacja%20%C5%9Brodowiska%20uczenia%20si%C4%99%20
a%20specyficzne%20potrzeby%20edukacyjne.pdf 

 Animacja społeczności lokalnych: http://150.254.90.19/Studia/Psychologia-
S/Egzamin%20magisterski%20-
%20zagadnienia/40%20pyt.%20Animacja%20spo%C5%82eczno%C5%9Bci%20lokalnych.pdf 

 Doradztwo personalne: http://150.254.90.19/Studia/Psychologia-S/Egzamin%20magisterski%20-
%20zagadnienia/40%20pyt.%20Doradztwo%20personalne.pdf 

 Praca a zdrowie: http://150.254.90.19/Studia/Psychologia-S/Egzamin%20magisterski%20-
%20zagadnienia/40%20pyt.%20Praca%20a%20zdrowie.pdf 

 Psychologia zdrowia i choroby: http://150.254.90.19/Studia/Psychologia-
S/Egzamin%20magisterski%20-
%20zagadnienia/40%20pyt.%20Psychologia%20zdrowia%20i%20choroby.pdf 

 Psychoterapia zaburzeń psychicznych: http://150.254.90.19/Studia/Psychologia-
S/Egzamin%20magisterski%20-
%20zagadnienia/40%20pyt.%20Psychoterapia%20zaburzen%20psychicznych.pdf 

 Seksuologia kliniczna: http://150.254.90.19/Studia/Psychologia-S/Egzamin%20magisterski%20-
%20zagadnienia/40%20pyt.%20Seksuologia%20kliniczna.pdf 

 Kryminologia i kryminalistyka: http://150.254.90.19/Studia/Psychologia-S/Egzamin%20magisterski%20-
%20zagadnienia/40%20pyt.%20Psychologia%20kryminologiczna%20i%20kryminaistyczna.pdf 

Psychologia niestacjonarna (40 pytań): 

Psychologia stosowana: specjalność: psychologia 

 edukacji: http://150.254.90.19/Studia/Psychologia-N/Egzamin%20magisterski%20-
%20zagadnienia/40%20pyt.%20Psychologia%20edukacji.pdf 

 kliniczna: http://150.254.90.19/Studia/Psychologia-N/Egzamin%20magisterski%20-
%20zagadnienia/40%20pyt.%20Psychologia%20kliniczna.pdf 

 pracy i organizacji: http://150.254.90.19/Studia/Psychologia-N/Egzamin%20magisterski%20-
%20zagadnienia/40%20pyt.%20Psychologia%20pracy.pdf 
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