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(Aktualizacja na podstawie Zarządzenia Nr 5/2020/2021 Rektora UAM)
Przed przystąpieniem do egzaminu:
1. Recenzent i promotor pobierają odpowiednią listę pytań na egzamin (linki poniżej) oraz przygotowują swoje pytania (jedno
z listy i jedno do pracy) w edytorze tekstu – tak aby wygodnie je wkleić do czatu zespołu w odpowiednim momencie.
2. Przewodniczący:
(a) Generuje elektroniczny protokół egzaminu w APD. Protokół uzupełniany jest w trakcie egzaminu lub niezwłocznie
po jego zakończeniu. Członkowie komisji zatwierdzają protokół w APD.

1. Włączenie nagrywania przez przewodniczącego: zgodnie z nowelizacją stosownego rozporządzenia MNiSzW protokół egzaminu dyplomowego powstanie na podstawie nagrania. Po zatwierdzeniu i podpisaniu protokołu egzaminu dyplomowego przewodniczący usuwa je z MS Stream.
2. Powitanie i instrukcje (przewodniczący):
1. Informacja o nagrywaniu egzaminu oraz celu tego nagrania. 2. Rozłączenie się studenta oznacza zakończenie egzaminu, a jego powtórzenie będzie miało miejsce w formie tradycyjnej, 3. Podejrzenie niesamodzielności odpowiedzi skutkuje
niezaliczeniem egzaminu i z niego oceną niedostateczną, 4. Przedstawienie planu przebiegu egzaminu dyplomowego.

3. Udostępnienie ekranu przez studenta: krótka prezentacja pracy i otrzymanych wyników. Po
skończonej prezentacji student przestaje udostępniać swój ekran i włącza kamerę.
4. Pytania do pracy: recenzent a potem promotor zadają po jednym pytaniu do pracy dyplomowej.
Pytania zapisywane są na czacie zespołu.
5. Pytania z listy zagadnień: recenzent a potem promotor zadają po jednym pytaniu z listy zagadnień. Pytania zapisywane są na czacie zespołu.
6. Odpowiedź studenta: Student udziela odpowiedzi na zadane pytania (w dowolnej kolejności).
7. Przewodniczący prosi studenta o opuszczenie spotkania.
8. Przewodniczący zatrzymuje nagrywanie.
9. Część niejawna: dyskusja i decyzje.
(a) Ostateczny wynik studiów określa suma uzyskana przez dodanie: 3/5 średniej wszystkich uzyskanych 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.
(b) Do oceny 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.
(c) Protokół w wersji elektronicznej wypełniany jest przez przewodniczącego komisji w APD (w trakcie trwania egzaminu lub niezwłocznie po jego zakończeniu). Członkowie komisji zatwierdzają w APD protokół egzaminu dyplomowego,
co jest równoznaczne z jego podpisaniem.

10. Dołączenie studenta: przewodniczący łączy się ze studentem. Ogłoszenie decyzji komisji i zakończenie egzaminu.
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Lista pytań na egzamin dyplomowy
• Studia jednolite magisterskie: http://150.254.90.19/Studia/Kognitywistyka-S/Egzamin_
magisterski/pytania_mgr_od_2015.pdf
• Studia pierwszego stopnia: http://150.254.90.19/Studia/Kognitywistyka-S/Egzamin_licencjacki/
pytania-na-egzamin-licencjacki-od-2018.pdf
• Studia drugiego stopnia: http://150.254.90.19/Studia/Kognitywistyka-S/Egzamin_magisterski/
pytania-mgr-2gi-stopien-od-2019.pdf
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