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1. WPROWADZENIE
Zasady składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu archiwum
prac dyplomowych zostały określone w zarządzeniu Z.60.2015.2016 z dnia 29 kwietnia 2016
r. – dostępne w systemie wewnętrznych aktów normatywnych pod adresami:
Zarządzenie wprowadzające:
http://intra.utp.edu.pl/newintra/zarzadzenia/zarz1516/Z.60.2015.2016.pdf
Załącznik do zarządzenia – Zasady:
http://intra.utp.edu.pl/newintra/zarzadzenia/zarz1516/zZ.60.2015.2016APD_zasadyskladaniapracdypl.doc
Zarządzenie zmieniające:
http://intra.utp.edu.pl/newintra/zarzadzenia/zarz1617/Z.65.2016.2017.pdf
W sprawie weryfikacji oryginalności prac dyplomowych wprowadzenia obowiązku sprawdzania
pisemnych prac dyplomowych studentów studiów I i II stopnia z wykorzystaniem Jednolitego Systemu
Antyplagiatowego (JSA) w zarządzeniu Z.38.2018.2019 z dnia 28 lutego 2019.

Zarządzenie wprowadzające:
http://intra.utp.edu.pl/newintra/zarzadzenia/zarz1819/Z.38.2018.2019_JSA.pdf
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2. KROKI
W systemie APD mamy 6 kroków. Zadania promotora są związane z krokami 3, 4 i 5.

2.1. KROK 3

Po drugim kroku system wysyła powiadomienie informacji o Zmianie statusu pracy
„Akceptacja przez osobę kierującą pracą zmian dokonanych przez autora pracy.

Promotor sprawdza w APD poprawność danych wprowadzonych przez studenta.
Po weryfikacji danych wprowadzonych przez studenta Promotor wysyła prace do systemu
antyplagiatowego JSA.
Jeżeli po sprawdzeniu danych wprowadzonych przez studenta, promotor podejmuje decyzje
o nie przekazaniu pracy dyplomowej do systemu antyplagiatowego JSA, promotor przekazuje
prace dyplomową do poprawy.
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Promotor weryfikuje raport ogólny z systemu antyplagiatowego JSA.
Jeżeli zachodzi potrzeba dokładniejszej weryfikacji pracy dyplomowej, promotor
wygenerowuje raport szczegółowy.
Promotor po dokonaniu analizy raportu podejmuje decyzje o zatwierdzeniu wyniku raportu.
Promotor zatwierdza wynik badania raportu antyplagiatowego JSA.
Promotor dopuszcza prace dyplomową do kolejnego kroku jakim jest skierowanie pracy
dyplomowej do recenzji – gdy praca dyplomowa nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń
Jeżeli promotor nie dopuszcza pracy dyplomowej do kolejnego kroku jakim jest skierowanie
pracy dyplomowej do recenzji – gdy praca dyplomowa nie zawiera nieuprawnionych
zapożyczeń, promotor przekazuje prace dyplomową do poprawy celem wprowadzenia
niezbędnych korekt.
2.2. KROK 4

Po trzecim kroku system wysyła powiadomienie informacji o Zmianie statusu pracy
„Wystawianie i zatwierdzenie wszystkich recenzji.

Promotor wpisuje i zatwierdza recenzje pracy dyplomowej.
2.3. KROK 5
Promotor ostatecznie zatwierdza pracę dyplomową i kieruję do kroku 6 Praca gotowa do obrony.
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3. LOGOWANIE
Na głównej stronie systemu APD, pod adresem https://apd.utp.edu.pl, użytkownik może zalogować
się do systemu, klikając w górnym prawym rogu ekranu na „zaloguj się”. Logowanie odbywa się
poprzez uzupełnieniu pola „Login:” – pełnego uczelnianego adresu e-mail i uzupełnieniu pola
”Hasło:” – hasła do poczty i kliknięciu „ZALOGUJ”.
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4. KATALOG
W „KATALOGU”, użytkownik może przeglądać informacje o pracach dyplomowych
realizowanych i zrealizowanych w UTP. Dostępne są dwie metody wyszukiwania prac:

a. Szybkie wyszukiwanie prac
Po wpisaniu w polu zaznaczonym na niebiesko co najmniej 3 znaków, wyszukiwarka wyświetli wyniki
odpowiadające frazie. Jeżeli wpiszemy mniej niż 3 znaki, wyszukiwarka wyświetli komunikat „Wpisz
co najmniej 3 znaki by rozpocząć wyszukiwanie”. Możemy wyszukiwać prace za pomocą tytułu prac
dyplomowych, imion i nazwisk autorów prac dyplomowych a także imion i nazwisk opiekunów prac
dyplomowych.
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b. Zawansowane wyszukiwanie prac
Ta metoda pozawala użytkownikowi uzupełnić szereg pól, które pozwolą przeszukać archiwum wg
podanych kryteriów.
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5. MOJE PRACE I ZADANIA
Po zalogowaniu każdy użytkownik widzi nową opcję „ MOJE PRACE”.

Jest na podzielona na dwie sekcje

a. Prace dyplomowe
Sekcja stała w której zawsze widoczne są tematy prac zalogowanego użytkownika.

b. Zadania
Sekcja zmienna w której pokazywane jest AKTUALNE ZADANIE do wykonania przez zalogowanego
użytkownika.
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6. KROK 3

Promotor w sekcji „Informacje o pracy” weryfikuje dane

Promotor w sekcji „Pliki” przechodzi do -> „Zobacz pliki”
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Promotor pobiera plik pracą za pomocą wygenerowania jednorazowego dostępu do pliku
„Link jednorazowy”

Promotor pobiera spakowany plik z załącznikami do pracy dyplomowej za pomocą
wygenerowania jednorazowego dostępu do pliku „Link jednorazowy”

Promotor wychodzi z sekcji „Pliki” poprzez „wróć do pracy”.
Jeżeli promotor podejmuje decyzje o nie przekazaniu pracy dyplomowej do systemu
antyplagiatowego JSA, promotor przekazuje prace dyplomową do poprawy, poprzez
naciśnięcie przycisku „PRZEKAŻ DO POPRAWY”

Promotor w sekcji „Jednolity System Antyplagiatowy” przechodzi do -> „Zarządzanie
badaniem”.
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Promotor wysyła prace dyplomową do badania w JSA poprzez naciśnięcie przycisku „ZLEĆ BADANIE”.
Następnie system wyświetla zielony komunikat „Wsyłano zgłoszenie sprawdzenia antyplagiatowego”,
od tej pory użytkownik systemu może sprawdzać status badania poprzez naciśnięcie przycisku
„SPRAWDŹ STATUS BADANIA”.

Gdy badanie antyplagiatowe zostanie zakończone w systemie JSA, raport ogólny z badania zostanie
zwrócony do systemu APD.
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Promotor pobiera raport poprzez naciśnięcie przycisku „pobierz”.

Promotor weryfikuje raport z systemu antyplagiatowego JSA w postaci pliku PDF.
Jeżeli zachodzi potrzeba dokładniejszej weryfikacji pracy dyplomowej, promotor
wygenerowuje raport szczegółowy poprzez naciśnięcie przycisku „WYGENERUJ RAPORT
SZCZEGÓŁOWY”.
Wersja raportu antyplagiatowego JSA z niezatwierdzonym wynikiem zawiera znak wodny.

Promotor zatwierdza wynik badania raportu antyplagiatowego JSA poprzez naciśnięcie
przycisku „ZAAKCEPTUJ WYNIK BADANIA”. W wyniku zaakceptowania wyniku raportu zostaje
wyświetlony zielony komunikat „Raport został zaakceptowany” i znak wodny znika z raportu
badania antyplagiatowego JSA.
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Promotor wychodzi z sekcji „Jednolity System Antyplagiatowy” poprzez „wróć do pracy”.

Promotor dopuszcza prace dyplomową do kolejnego kroku jakim jest skierowanie pracy
dyplomowej do recenzji – poprzez naciśnięcie przycisku „PRZEKAŻ DO WPISANIA RECENZJI”.
Jeżeli promotor nie dopuszcza pracy dyplomowej do kolejnego kroku jakim jest skierowanie
pracy dyplomowej do recenzji, promotor przekazuje prace dyplomową do poprawy celem
wprowadzenia niezbędnych korekt – poprzez naciśnięcie przycisku „STWÓRZ NOWY ZESTAW
I PRZEKAŻ DO POPRAWY”. Promotor w trakcie wycofania pracy do kroku 1, ma możliwość
przekazania wiadomości do studenta.

Jeżeli promotor wycofa prace i stworzy drugi zestaw pracy, w sekcji „Recenzje” zobaczy
informacje o wersji pracy dyplomowej.
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Jeżeli po zaakceptowaniu wyniku badania raportu antyplagiatowego JSA, przycisk „PRZEKAŻ
DO WPISANIA RECENZJI” jest nieaktywny.

Przyczyna: Dodanie przez operatora dziekanatu tylko jednego recenzenta.
Rozwiązanie: Dodanie przez operatora dziekanatu drugiego recenzenta.
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7. KROK 4

Promotor w sekcji „Recenzje” wprowadza swoją recenzje i oczekuje na wprowadzenie recenzji przez
drugiego recenzenta.

- brak wprowadzonej recenzji przez drugiego recenzenta

- wpisz recenzje

-brak możliwości wprowadzenia recenzji (Proszę zgłosić w systemie Redmine
UTP->USOS->USOS-APD)
Promotor klika w „wpisz recenzje” a następnie w nowym oknie „Szkic recenzji”, klika na „EDYTUJ
ODPOWIEDZI”. W edycji recenzji użytkownik wprowadza treść recenzji pod każdym pytaniem i zapisuje
dane, by wprowadzić w późniejszym terminie korekty poprzez naciśnięcie przycisku „ZAPISZ”. Jeżeli
użytkownik wprowadził ostateczną wersje recenzji zapisuje ją i kończy edycje poprzez naciśnięcie
przycisku „ZAPISZ I ZAKOŃ EDYCJĘ” (zostanie wyświetlony zielony komunikat „Recenzja jest gotowa do
zatwierdzenia”). W oknie „Szkic recenzji” użytkownik zatwierdza recenzje poprzez naciśnięcie
przycisku „ZATWIERDŹ RECENZJĘ”. Gdy w systemie APD wszyscy recenzenci wykonają swoje zadanie –
system automatycznie skieruje prace dyplomową do kroku piątego.
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8. KROK 5

Promotor ostatecznie zatwierdza pracę dyplomową i kieruję do kroku 6 Praca gotowa do obrony
poprzez naciśnięcie przycisku „PRACA GOTOWA DO OBRONY – ZAKOŃCZ PROCES OBSŁUGI”.
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9. KROK 6

Promotor przed obroną pracy dyplomowej jest obligowany wydrukować:
a. Zatwierdzony raport z systemu antyplagiatowego JSA
b. Zatwierdzoną recenzje z systemu APD
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