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Protokół egzaminu dyplomowego w APD  

(w trybie zdalnym) - instrukcja dla przewodniczących 

i członków komisji 
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Tworzenie protokołu 

 

Prawo do utworzenia i uzupełniania protokołu posiada tylko przewodniczący komisji 

egzaminacyjnej. 

Przewodniczący komisji zatwierdza protokół i jako pierwszy elektronicznie zatwierdza podpis  

na protokole. 

Pozostali członkowie komisji mają możliwość podglądu protokołu oraz są zobowiązani  

do elektronicznego zatwierdzenia podpisu na protokole. 

Aby przewodniczący komisji mógł utworzyć i wypełnić protokół egzaminu dyplomowego w APD 

musi zostać udostępniony link.  

W tym celu pracownik dziekanatu: 

 Definiuje komisję egzaminacyjną i  datę egzaminu. 

 Zaznacza flagę w systemie USOS „Czy protokół w APD”. Ustawieniem domyślnym jest brak 

flagi. 

 Praca w APD ma status Z (Praca gotowa do obrony). 
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Wypełnianie protokołu 

 

 

Po utworzeniu protokołu przewodniczący komisji może: 

1) wygenerować protokół, gdy student nie przystąpił do egzaminu (zamknięcie protokołu); 

2) rozpocząć egzamin (otwarcie protokołu). 

 

 

 Wybranie przycisku „EGZAMINOWANY NIE PRZYSTĄPIŁ DO EGZAMINU” 

powoduje, że protokół zostaje automatycznie zatwierdzony i oczekuje na podpis. 

Przewodniczący komisji nie uzupełnia treści w protokole. 

 



4 
 Październik 2020 © Centrum Informatyczne UO 

 

Przewodniczący składa podpis, jako pierwszy.  

Następnie podpisy składają pozostali członkowie komisji. 
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 Wybranie przycisku „ROZPOCZNIJ EGZAMIN” rozpocznie egzamin i jednocześnie 

zablokuje możliwość zamknięcia protokołu. 

Przewodniczący komisji wypełnia dane w sekcji „Pytania”: 
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Przewodniczący komisji przy użyciu guzika „Dodaj pytanie” przechodzi do okna edycji pytań, gdzie 

uzupełnia ich treść oraz oceny. 

 

Przed zakończeniem egzaminu dyplomowego pytania można poprawiać, usuwać i zmieniać  

ich kolejność. 

 

 

 

Po wprowadzeniu wszystkich pytań przewodniczący kończy egzamin używając guzika „ZAKOŃCZ 

EGZAMIN” i przechodzi do sekcji „Oceny”: 

 



7 
 Październik 2020 © Centrum Informatyczne UO 

 

 

Uwaga – średnia ze studiów nie podlega edycji w APD przez przewodniczącego komisji.  

Przed wyznaczonym terminem egzaminu wartość tą uzupełnia pracownik dziekanatu w systemie 

USOS. 

Brak średniej uniemożliwia prawidłowe wyliczenie oceny na protokole w APD. 
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Przewodniczący komisji uzupełnia w APD ocenę z pracy wybierając wartość z rozwijanej listy.  

 

Następnie przewodniczący uzupełnia ocenę z egzaminu i oblicza wynik studiów oraz ocenę  

na dyplomie używając guzika „ZAPISZ I OBLICZ WYNIK”. 

 

 

W kolejnym kroku przewodniczący komisji zatwierdza protokół. 

W przypadku oceny pozytywnej zostanie aktywowany protokół:  

„ZATWIERDZ PROTOKÓŁ – WYNIK POZYTYWNY” 

a w przypadku oceny negatywnej: 

„ZATWIERDZ PROTOKÓŁ – WYNIK NEGATYWNY” 
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Należy pamiętać, że protokół wygenerowany do pliku PDF przed jego zatwierdzeniem będzie 

posiadał status, jako niezatwierdzony. 

 

Średnia ważona 

i wynik studiów 

nie zostaje 

wyliczony 
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Po zatwierdzeniu protokół powinien zostać podpisany przez przewodniczącego, a następnie przez 

pozostałych członków komisji egzaminu dyplomowego poprzez użycie guzika „PODPISZ 

PROTOKÓŁ”. 

Na każdym etapie edycji protokołu wszyscy członkowie komisji mają możliwość podglądu 

protokołu. 

Również na każdym etapie wypełniania protokołu, ale tylko do momentu jego podpisu 

przewodniczący ma możliwość powrotu do poprzednich kroków z przywróceniem edycji. 

Przywrócenie edycji protokołu po podpisaniu przez przewodniczącego będzie możliwe wyłącznie 

przez admiratora i polega na wycofaniu podpisów członków komisji, wówczas przewodniczący może 

przywrócić edycję na danym etapie. 
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