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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

Etapy 3, 4 i 5
Rola promotora jest na etapie nr 3, nr 4 i nr 5

W kroku 3
Promotor sprawdza w APD: Poprawność danych wprowadzonych przez studenta.
Wysyła z APD pracę studenta do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym.
Drukuje z systemu skróconą wersję raportu podobieństwa - Raport ogólny i protokół kontroli
oryginalności pracy wraz z opinią. Zatwierdza pracę do wpisania recenzji.
W kroku 4
Promotor wprowadza do APD: Treść recenzji uzupełniając formularz oceny pracy
dyplomowej.
Drukuje z APD: wprowadzony tekst recenzji i podpisany składa w dziekanacie.
W kroku 5
Promotor ostatecznie zatwierdza pracę.

1.1. Podstawowa obsługa systemu Archiwum Prac Dyplomowych
Na głównej stronie APD, użytkownik może:

-wejść do katalogu prac

-zalogować się do systemu.

W KATALOGU, użytkownik może przeglądać informacje o pracach dyplomowych
realizowanych i zrealizowanych w UTP. Dostępne są 2 metody wyszukiwania:
-szybkie – po wpisanie w polu zaznaczonym na niebiesko szukanej frazy wyświetlona
zostanie grupa prac odpowiadająca wyszukiwanym frazom.

-zaawansowane – ta metoda pozwala użytkownikowi uzupełnić szereg pól, które pozwolą
przeszukać archiwum wg podanych kryteriów.

1.2. Logowanie
Logowanie odbywa się poprzez wpisanie:
-pełnego uczelnianego adresu e-mail np. Tomasz.Prus@utp.edu.pl
-hasła

.
1.3. Po zalogowaniu
Po zalogowaniu każdy użytkownik widzi nową opcję:
-MOJE PRACE.

Jest ona podzielona na dwie sekcje:
-Prace dyplomowe (sekcja stała) - w której zawsze widoczne są tematy prac zalogowanego
użytkownika.

-Zadania (sekcja zmienna) - w której pokazywane jest AKTUALNE zadanie do wykonania
przez zalogowanego użytkownika.

1.4. Opis poszczególnych etapów pracy PROMOTORA w kroku 3 w systemie APD
Uwaga organizacyjna: przy każdej zmianie statusu pracy, PROMOTOR otrzyma wiadomość
email z systemu APD
A. WERYFIKUJE informacje o pracy wprowadzone przez studenta.
B. SPRAWDZA czy plik przesłany do APD przez studenta, jest taki sam jak plik
pracy, który został wcześniej przez promotora zaakceptowany.
C. WYSYŁA pracę do sprawdzenia programem antyplagiatowym poprzez naciśnięcie

przycisku ZLEĆ BADANIE
, w przypadku niespełnienia punktów
A lub B, promotor przekazuje pracę do poprawy naciskając przycisk PRZEKAŻ
DO POPRAWY.

Po wysłaniu pliku z pracą do badania antyplagiatowego JSA, należy kliknąć na przycisk

SPRAWDŹ STATUS BADANIA
, gdy raport ogólny z
systemu antyplagiatowego JSA zostanie opublikowany w APD, promotor sprawdza go pod
kątem występowania w pracy nieuprawnionych zapożyczeń.

Jeżeli w wyniku analizy przez promotora raportu ogólnego z systemu antyplagiatowego JSA
praca uznana zostaje za niebudzącą wątpliwości (PRP dla fraz o zadanej długości) promotor
drukuje pierwszą stronę raportu z badania antyplagiatowego oraz protokół kontroli
oryginalności pracy dyplomowej wraz z opinią, wypełnia część A protokołu i składa je
podpisane w dziekanacie wraz z wydrukowaną i podpisaną recenzją pracy wprowadzoną do
systemu na ETAPIE nr 4.
Jeżeli w wyniku analizy raportu ogólnego praca wymaga dodatkowej oceny z punktu
widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń, promotor drukuje raport
szczegółowy oraz protokół kontroli oryginalności pracy dyplomowej wraz opinią, wypełnia
część A i B protokołu wraz z pisemnym uzasadnieniem a następnie podpisane dokumenty
składa do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (dziekana).
Dziekan na podstawie przełożonych dokumentów podejmuje decyzję o:
1. skierowaniu pracy do recenzji
2. skierowaniu pracy do poprawy
3. wystąpieniu z wnioskiem do rektora o przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego.
W związku z powyższym, w zależności od wyniku kontroli antyplagiatowej, Promotor w
systemie APD ma 2 możliwości:
- promotor przekazuje do wpisania recenzji (PRZEKAŻ DO WPISANIA
RECENZJI) – Procentowy Rozmiar Podobieństwa (PRP) -przekroczony

- cofa pracę do poprawy, aby student mógł jeszcze raz wgrać poprawiony plik PDF z
pracą (tworzy się nowy zestaw) – w przypadku decyzji dziekana o skierowaniu pracy
od poprawy po przekroczeniu współczynników prawdopodobieństwa.

1.5. Opis poszczególnych etapów pracy PROMOTORA w kroku 4 w systemie APD

-promotor wprowadza swoją opinię (w systemie APD określa się ją również mianem
recenzji).
-oczekuje na wprowadzenie recenzji przez recenzenta (zmiana z szarego oznaczenia na
zielone)

Po kliknięciu w czerwony znak
, nastąpi otwarcie formularza
pozwalającego wprowadzić recenzję. Promotor wprowadza recenzję uzupełniając 8 pól
tekstowych, a w pytaniu nr 9 wybiera ocenę z rozwijanego menu:

H. Pozwala zapisać bieżące zmiany w recenzji, które zostaną zapamiętane nawet jeśli
opuścimy system.
I. Zapisujemy i kończymy edycję recenzji –po naciśnięciu przycisku, zamknie się edycja
recenzji, jednak cały czas można do niej wrócić i dokonać poprawek przed ostatecznym
zatwierdzeniem. Jeśli któreś pole będzie puste, system APD wyświetli komunikat,
informujący, które pole jest niewypełnione.

Do OSTATECZNEGO zatwierdzenia recenzji służy przycisk ZATWIERDŹ RECENZJĘ:

Promotor po wprowadzeniu swojej recenzji, jest zobligowany do jej: wydrukowania (do
pobrania służy przycisk:
złożenia w dziekanacie przed obroną.

pobierz wersję PDF) , podpisania i

1.6. Opis poszczególnych etapów pracy PROMOTORA w kroku 5 w systemie APD

Po wprowadzeniu recenzji przez Recenzenta, praca będzie na etapie nr 5, w którym promotor
ostatecznie ją zatwierdza naciskając przycisk: PRACA GOTOWA DO OBRONY –
ZAKOŃCZ PROCES OBSŁUGI

1.7. Opis poszczególnych etapów pracy PROMOTORA w kroku 6 w systemie APD

Status pracy 6 Praca gotowa do obrony kończy pracę PROMOTORA w APD.
Przed obroną pracy dyplomowej PROMOTOR składa w dziekanacie:
- wydrukowaną i podpisaną pierwszą stronę raportu ogólnego z badania antyplagiatowego,
- podpisaną recenzję wydrukowaną z systemu APD,
- podpisany protokół kontroli oryginalności pracy wraz z opinią, który jest do pobrania w
sekcji: PLIKI DO POBRANIA.

