
Rejestracja pracy dyplomowej / egzamin dyplomowy 
 
1. Studentka/student sprawdza w USOSweb, czy ma wpisane oceny i zaliczenia ze 
wszystkich obowiązujących przedmiotów.  
 
2. Oceny i zaliczenia wpisane do USOSweb są widoczne w Biurze Obsługi Studiów 
(BOS) dopiero następnego dnia (po nocnej migracji danych w USOSweb), dlatego 
dopiero dzień późnej możliwa jest rejestracja pracy w APD.  
 

Brak chociażby jednej oceny (oraz brak zal. z praktyk) uniemożliwia rejestrację pracy w APD. 
 

3. Student, po uzyskaniu w USOSweb wszystkich ocen i zaliczeń oraz po akceptacji przez 
promotora pracy dyplomowej, przesyła do pracownika BOS e-mail, który musi zawierać 
poniższe informacje: 

• tytuł pracy dyplomowej w języku, w którym została przygotowana (język oryginału); 
• imię (imiona) i nazwisko promotora; 
• imię (imiona) i nazwisko recenzenta; 
• imię (imiona) i nazwisko przewodniczącego; 
• datę i godzinę egzaminu dyplomowego. 

 
Podsumowując: 
Rejestracja pracy dyplomowej w APD zależy od terminu, kiedy będzie wpisana ostatnia 
ocena / ostatnie zaliczenie w USOSweb. 
Dopiero następnego dnia (* tj. dzień po wpisaniu oceny/zaliczenia w USOSweb) oraz 
wysłaniu przez studenta @ do BOS, możliwa jest rejestracja pracy dyplomowej w APD.  
 
Egzamin dyplomowy może odbyć się zdalnie, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji 
przez Prodziekana ds. studenckich Wydziału Neofilologii Prof. Andrzeja Narlocha).  
W kwestii dot. możliwości przeprowadzenia egzaminu zdalnie, promotor kontaktuje się z 
Prodziekanem drogą e-mailową (e-mail wysłany na adres endrisz@amu.edu.pl). 
 
BARDZO WAŻNE! 
Po zakończonym egzaminie dyplomowym, wpisaniu przez członków Komisji 
egzaminacyjnej wszystkich ocen oraz podpisaniu protokołu egzaminacyjnego, należy na 
adres BOS (dane kontaktowe poniżej w tabeli) przesłać e-mail z informacją: 

imię / nazwisko studenta – obrona odbyła się 
 
Dane kontaktowe do pracowników Biura Obsługi Studiów Wydziału Neofilologii: 
 

Magdalena Kimmel:  
 

kminek@amu.edu.pl  
 
studenci poniższych specjalności studiów: 
- filologia rosyjska z filologią ukraińską 
- filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną I st. 
- filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną II st. 
- filologia ukraińska z filologia angielską 
- filologia ukraińska 

Barbara Baranowska-Wysok 
 

barbarab@amu.edu.pl   
 
studenci poniższych specjalności studiów: 
- filologia rosyjska  
- filologia rosyjska z filologią angielską  

 

 
Szczegółowe informacje dot. uzupełnienia danych w APD oraz przeprowadzenia 
egzaminu w trybie zdalnym, itd. są dostępne na stronie: https://apd.amu.edu.pl/  
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