
ARCHIWIZACJA PRACY W APD - INSTRUKCJA DLA DZIEKANATÓW 

Opracowała: dr Małgorzata Mitrus 

Rada Instytutu/Wydziału: 

 Zatwierdza tematy prac dyplomowych (w wersji polskiej i angielskiej oraz w języku oryginału, jeżeli 

jest inny niż polski czy angielski), promotorów i recenzentów; 

 Przekazuje do dziekanatów (w wersji elektronicznej i podpisanej) wraz z datą zatwierdzenia. 

 

Dziekanat: uruchomienie procesu archiwizacji pracy 

 Należy uzupełnić informacje o pracy dyplomowej: 

 

Dyplomy  prace dyplomowe wg osób: 

 
 

 
 

 Jeżeli język oryginału jest inny niż polski uzupełnić temat we wszystkich językach. 

 Jeżeli praca ma więcej autorów to dopisać ich w zakładce „Pozostali autorzy”. 
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 Należy wejść w okienko Komisja 

 

 

Promotor: powiadamia studenta, że pracę wstępnie zaakceptowaną ma przesłać do APD. 

Student: wpisywanie danych pracy i dodawanie pliku z pracą 

Promotor: sprawdzanie i zatwierdzanie pracy 
 Po akceptacji pracy Promotor informuje studenta, że może pracę wydrukować z systemu i zanieść 

do właściwego dziekanatu. 

 

Student: drukowanie pracy i złożenie jej w dziekanacie 
 

UWAGA! Praca musi być wydrukowana z pliku pobranego z systemu (plik: Wersja do druku).  

[W APD zaimplementowany jest mechanizm kontroli zgodności pracy, pozwalający pracownikom dziekanatu 

na sprawdzenie, czy elektroniczna wersja pracy zapisana w APD i papierowa wersja złożona w dziekanacie są 

identyczne. Plik zostanie na swoich stronach automatycznie opatrzony numerami kontrolnymi, a przy pliku dostępny 

będzie odnośnik Wersja do druku, pozwalający na wydrukowanie pracy opatrzonej numerami kontrolnymi.] 

 

 Najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony w dziekanacie należy złożyć dwa 

egzemplarze wydrukowanej pracy oraz uzupełniony indeks. 
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Dziekanat: przyjęcie pracy 
 Należy sprawdzić, czy to jest praca wydrukowana z systemu: 

 

 

 Należy sprawdzić czy praca zawiera wszystkie wymagane elementy: 

– tytuł w j. polskim i angielskim – zgodny z zatwierdzonym, 
– streszczenie w j. polskim i angielskim (nieprzekraczające jednej strony), 

– słowa kluczowe w j. polskim i angielskim; 

 

 Należy uzupełnić termin złożenia pracy: 

 
 

 Prace przekazujemy do recenzji; 

 Ustalony termin egzaminu dyplomowego należy wpisać do USOS-a (oraz poinformować o tym terminie 

członków komisji):  
 

 

 

 

 

 

 

 



ARCHIWIZACJA PRACY W APD - INSTRUKCJA DLA DZIEKANATÓW 

Opracowała: dr Małgorzata Mitrus 

Recenzent i promotor: wystawianie recenzji  

 Należy zatwierdzić recenzję poprzez przycisk: ZATWIERDŹ RECENZJĘ. Recenzja będzie widoczna dla 

studenta i w USOS-ie: 

 

 
 

Recenzja powinna być zatwierdzona najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem egzaminu 

dyplomowego. 

 

Dziekanat: wydruk recenzji, protokołu egzaminu dyplomowego i karty pracy 

dyplomowej 
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