
Załącznik do Z.432018.2019 

z dnia 19 marca 2019 r. 

 

ZASADY SKŁADANIA I ARCHIWIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH  

Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH (APD) 

§ 1 

1. Pracownicy dziekanatu, w terminie ustalonym przez Dziekana, przed planowanym 

terminem egzaminu dyplomowego zobowiązani są do wprowadzenia do systemu USOS 

następujących danych: 

1) program studiów, kod dyplomu, kod kierunku/specjalności, kod jednostki; 

2) tytuł pracy dyplomowej w języku oryginału; 

3) data zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej; 

4) imię (imiona) i nazwisko kierującego pracą dyplomową (promotora); 

5) imię (imiona) i nazwisko recenzenta (recenzentów); 

6) data złożenia pracy dyplomowej; 

7) skład komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy (po złożeniu pracy dyplomowej 

przez studenta): 

a) imię (imiona), nazwisko  przewodniczącego; 

b) imię (imiona), nazwisko  promotora; 

c) imię (imiona), nazwisko  recenzenta; 

8) data egzaminu dyplomowego. 
 

§ 2 

1. Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest do: 

1) sprawdzenia w systemie APD tytułu pracy dyplomowej w języku oryginału; zgłoszenia w 

dziekanacie ewentualnych błędów w celu dokonania poprawki przez pracownika 

dziekanatu; 

2) wprowadzenia do systemu APD tytułu pracy dyplomowej w języku angielskim lub w 

języku polskim, jeżeli językiem oryginału jest język angielski; 

3) wprowadzenia do systemu APD streszczenia pracy w języku polskim i języku angielskim; 

4) wprowadzenia do systemu APD słów kluczowych w języku polskim i języku angielskim 

(powinny zostać podane w mianowniku liczby pojedynczej oraz oddzielone przecinkami); 

5) wprowadzenia do systemu APD  - po uzgodnieniu z promotorem ostatecznej treści - wersji 

elektronicznej pracy dyplomowej przygotowanej w postaci jednego pliku w formacie PDF, 

którego wielkość nie może przekraczać 15 MB. Nazwa pliku zostanie nadana 

automatycznie. 

Jeżeli praca dyplomowa zawiera załączniki to należy je wprowadzić do systemu APD w 

postaci dodatkowego spakowanego załącznika (ZIP, RAR, 7Z, TGZ), którego wielkość nie 

może przekraczać 60 MB.  

2. Ponadto, Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, zobowiązany jest także 

do złożenia w dziekanacie: 

1) jednego egzemplarza pracy dyplomowej w wersji drukowanej przeznaczonego do teczki 

akt osobowych studenta w postaci dwustronnego wydruku na kartkach formatu A4 w 

miękkiej oprawie. Student drukuje pracę dyplomową bezpośrednio  

z systemu APD, po uzyskaniu w systemie APD akceptacji kierującego pracą (promotora). 

Praca dyplomowa wydrukowana z systemu APD zawiera unikatowe numery kontrolne. 

2) dodatkowej dokumentacji wynikającej ze specyfiki studiów na określonym kierunku, 

zgodnie z obowiązującymi na danym wydziale zasadami dyplomowania. 

3) oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszych Zasad składania i 

archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac 

Dyplomowych (APD). Oświadczenie to musi być podpisane. Nie stanowi ono integralnej 

części pracy dyplomowej.  

§ 3 

1. Dziekan lub Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich: 

1) wyznacza recenzenta; 

2) w przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej wyznacza kolejnego recenzenta; 
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3) w przypadku gdy praca zawiera nieuprawnione zapożyczenia i zachodzi podejrzenie 

popełnienia plagiatu, po otrzymaniu Raportu szczegółowego i opinii promotora dotyczącej 

oryginalności pracy dyplomowej niezwłocznie występuje do rektora z wnioskiem o 

przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;  

4) po wypełnieniu wymogów określonych w regulaminie studiów zatwierdza skład komisji i 

termin egzaminu dyplomowego; 

5) reprezentuje Uniwersytet przy zawieraniu umów licencyjnych ze Studentami. 
 

§ 4 

1. Promotor, w terminie określonym przez Dziekana, zobowiązany jest do: 

1) sprawdzenia poprawności danych wprowadzonych przez studenta do systemu APD; 

2) zatwierdzenia danych wprowadzonych przez studenta; 

3) przeprowadzenia kontroli antyplagiatowej pracy dyplomowej za pomocą systemu APD w 

Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA);  

4) akceptacji wyniku badania wykonanego przez JSA; 

5) wypełnienia i zatwierdzenia w systemie APD formularza oceny pracy dyplomowej 

(recenzja pracy dyplomowej); 

6) złożenia w dziekanacie wydrukowanej z systemu APD i podpisanej recenzji; 

7) złożenia w dziekanacie wydrukowanego z APD raportu ogólnego z badania 

antyplagiatowego pracy dyplomowej; 

8) złożenia do dziekana wydrukowanego z APD raportu szczegółowego i opinii dotyczącej 

oryginalności pracy dyplomowej -  w przypadku podejrzenia plagiatu. 
 

§ 5 

1. Recenzent, w terminie określonym przez Dziekana, zobowiązany jest do:  

1) wypełnienia i zatwierdzenia w systemie APD formularza oceny pracy dyplomowej 

(recenzja pracy dyplomowej); 

2) złożenia w dziekanacie wydrukowanej z systemu APD i podpisanej recenzji. 

§ 6 

1. Pracownik dziekanatu, w terminie określonym przez Dziekana, przed przystąpieniem 

studenta do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest sprawdzić czy: 

1) praca dyplomowa studenta i dane, o których mowa w § 2 ust. 1 zostały wprowadzone do 

systemu APD; 

2) praca dyplomowa wprowadzona przez studenta do systemu APD została zatwierdzona 

przez promotora; 

3) do systemu APD zostały wprowadzone recenzje promotora i recenzenta; 

4) w dziekanacie zostały złożone podpisane przez promotora i recenzenta papierowe wersje 

recenzji; 

5) został wydrukowany Raport ogólny z badania antyplagiatowego i dołączony do teczki akt 

osobowych studenta; 

6) złożona przez studenta wersja papierowa pracy dyplomowej jest zgodna z ostateczną 

wersją elektroniczną wprowadzoną do systemu APD. Sprawdzenie wersji papierowej 

pracy dyplomowej z wersją elektroniczną następuje poprzez weryfikację numerów 

kontrolnych stron przydzielonych przez system APD; 

7) student złożył oświadczenie.  

2. Pracownik dziekanatu drukuje z systemu USOS formularz protokołu egzaminu dyplomowego. 

3. Uzupełniony i podpisany przez komisję protokół egzaminu dyplomowego przechowywany 

jest w teczce akt osobowych studenta. 

4. Po egzaminie dyplomowym pracownik dziekanatu uzupełnia w systemie USOS (na podstawie 

protokołu egzaminu dyplomowego): 

1) ostateczną ocenę pracy dyplomowej; 

2) ostateczną ocenę z egzaminu dyplomowego; 

3) ostateczny wynik studiów. 



 

Strona 3 z 3 

5. Po złożonym z wynikiem pozytywnym egzaminie dyplomowym pracownik dziekanatu 

generuje w USOS numer dyplomu. 


