
Przebieg egzaminu dyplomowego na Wydziale 
Pedagogiki i Psychologii UMCS w roku akademickim 

2019/2020 w systemie zdalnym

Instrukcja dla dyplomantów

2019/2020 w systemie zdalnym
Wirtualny Kampus



Przed przystąpieniem do zdalnego egzaminu dyplomowego należy upewnić się czy przeglądarka 
internetowa ma ustawione opcje udostępniania kamery i mikrofonu – muszą być udostępnione
• Student po akceptacji promotora „wgrywa” pracę dyplomową do systemu APD
• Po sprawdzeniu pracy w JSA oraz otrzymaniu pozytywnych recenzji /na 7 dni przed egzaminem/ 

Student przesyła MAILEM pracę w pliku PDF wraz z oświadczeniem na adres mailowy pracownika 
dziekanatu odpowiedzialnego za dane seminarium.

Przed egzaminem dyplomowym

dziekanatu odpowiedzialnego za dane seminarium.
• Lista pracowników dziekanatu z adresami mailowymi: 

https://www.umcs.pl/pl/dziekanat,9897.htm
• Student czeka na wiadomość mailową z informacją o dokładnym terminie egzaminu, następnie 

niezwłocznie potwierdza udział w egzaminie (za pomocą zamieszczonego w wiadomości linku -
FORMULARZ).

• W dniu egzaminu student loguje się na swoimi Koncie na Wirtualnym Kampusie, w zakładce 
„Moje kursy” odszukuje link ”Egzamin dyplomowy …..” następnie uruchamia zadanie 
wideokonferencja i oczekuje na Przewodniczącego Komisji. 

• Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej otwiera sesję „Egzamin dyplomowy….” umożliwia tym 
samym dołączenie do sesji wideo wszystkim uczestnikom egzaminu.



Instrukcja dla dyplomantów
w formie zrzutów ekranowych

Przed egzaminem dyplomowym



Po otrzymaniu pozytywnych 
recenzji / na 7 dni przed 

egzaminem/ Student przesyła 
MAILEM pracę w pliku PDF 

(wersja do druku) wraz z 
oświadczeniem na adres 

mailowy pracownika 
dziekanatu odpowiedzialnego dziekanatu odpowiedzialnego 

za dane seminarium



Pracownik dziekanatu po zweryfikowaniu 
poprawności danych (w systemie APD) a 
także zgodności przesłanej mailem pracy 

(PDF) utworzy obszar egzaminu 
dyplomowego. Student otrzyma 

wiadomość mailową z terminem i godziną 
egzaminu z prośbą o potwierdzenie 

udziału 
za pośrednictwem FORMULARZA za pośrednictwem FORMULARZA 

(link w mailu) 



Strona 
indywidualnego 

obszaru 
egzaminacyjnego, na 

której należy 
potwierdzić udział w 

egzaminie 







Termin egzaminu 
został potwierdzony 



• W dniu egzaminu, na 10 minut przed egzaminem student loguje się na swoimi Koncie na Wirtualnym 
Kampusie, w zakładce „Moje kursy” odszukuje link ”Egzamin dyplomowy Imię i nazwisko” następnie 
uruchamia moduł „wideokonferencja” i oczekuje na Przewodniczącego Komisji. 

• Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej otwiera sesję „Egzamin dyplomowy….” umożliwia tym samym 
dołączenie do sesji wideo wszystkim uczestnikom egzaminu. Wszyscy uczestnicy egzaminu muszą mieć 
włączone mikrofony i kamery  i być widoczni na ekranie wideokonferencji.

Egzamin dyplomowy w trybie zdalnym
w dniu egzaminu dyplomowego

włączone mikrofony i kamery  i być widoczni na ekranie wideokonferencji.
• Przewodniczący Komisji informuje uczestników o zasadach egzaminu, następnie otwiera egzamin, promotor i 

recenzent zadają pytania i wysłuchują odpowiedzi.
• Po udzieleniu odpowiedzi student wylogowuje się z wideokonferencji, uruchamia „czat” i oczekuje na 

polecenie Przewodniczącego Komisji o ponownym zalogowaniu się na wideokonferencji.
• W tym czasie odbywa się tajne posiedzenie Komisji, po zakończeniu którego student na sygnał 

Przewodniczącego („czat”) dołącza do Komisji i następuje ogłoszenie wyniku.
• Po ogłoszeniu wyniku wszyscy uczestnicy Egzaminu wylogowują się.

• STUDENT, W CIĄGU 7 DNI PO EGZAMINIE DYPLOMOWYM PRZESYŁA DO DZIEKANATU WYDRUK PRACY Z APD 
(wersja do wydruku), OŚWIADCZENIE, 4 ZDJĘCIA (4,5x6,5 cm) ORAZ UISZCZA OPŁATĘ ZA DYPLOM W KWOCIE 
60 ZŁ (numery kont studenci studiów stacjonarnych otrzymają drogą mailową)   



Instrukcja dla dyplomantów
w formie zrzutów ekranowych

W dniu egzaminu dyplomowego



W dniu egzaminu 
należy zalogować się 

na Wirtualnym 
Kampusie



W zakładce „Moje 
kursy” należy 

odszukać link z 
nazwą egzaminu 

dyplomowego





Obszar egzaminu 
dyplomowego



Na 10 minut przed 
egzaminem proszę 
zalogować się na 

wideokonferencji, która 
zostanie uruchomiona 

przez przez 
Przewodniczącego 

Komisji 



Dołącz do 
wideokonferencji

















• Po udzieleniu odpowiedzi student wylogowuje się z wideokonferencji, 
uruchamia „czat” i oczekuje na polecenie Przewodniczącego Komisji o uruchamia „czat” i oczekuje na polecenie Przewodniczącego Komisji o 
ponownym zalogowaniu się na wideokonferencji.

• W tym czasie odbywa się tajne posiedzenie Komisji, po zakończeniu którego 
student na sygnał Przewodniczącego („czat”) dołącza do Komisji i następuje 
ogłoszenie wyniku.































• Po ogłoszeniu wyniku wszyscy uczestnicy Egzaminu wylogowują się.

• STUDENT, W CIĄGU 7 DNI PO EGZAMINIE DYPLOMOWYM PRZESYŁA DO 
DZIEKANATU WYDRUK PRACY Z APD (wersja do wydruku), OŚWIADCZENIE, 
4 ZDJĘCIA (4,5x6,5 cm) ORAZ UISZCZA OPŁATĘ ZA DYPLOM W KWOCIE 60 ZŁ 
(numery kont studenci studiów stacjonarnych otrzymają drogą mailową)

• Link do zarządzenia Rektora UMCS w sprawie przeprowadzania egzaminów • Link do zarządzenia Rektora UMCS w sprawie przeprowadzania egzaminów 
dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych 

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-33-2020-
rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-8-maja-2020-r-w-sprawie-
przeprowadzania-egzaminow-dyplomowych-z-wykorzystaniem-technologii-informatycznych-w-
zwiazku-z-przeciwdzialaniem-skutkom-rozprzestrzeniania-sie-wirusa-sars-cov-2-wsrod-czlonkow-
spolecznosci-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie,90260.chtm


