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APD 
 
Archiwum Prac Dyplomowych (w skrócie APD) jest jednym z wielu 
serwisów internetowych, współpracujących z systemem USOS. 
Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji 
prac dyplomowych powstających w Uniwersytecie.  
 
Podstawową funkcją serwisu APD, oprócz archiwizowania prac, jest 
wspomaganie procedury ich składania i archiwizacji. W czynności te 
zaangażowanych jest kilka osób (autor, opiekun pracy, recenzenci, 
pracownicy dziekanatu), które na określonych etapach obsługi pracy 
mają obowiązek wykonania pewnych zadań. 
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APD 
 
Archiwum Prac Dyplomowych jest katalogiem prac dyplomowych, pozwala 
na ich publikację oraz zapewnia obsługę procesu związanego ze złożeniem 
i przygotowaniem pracy do obrony.  
 
Na proces ten składa się:  
• wypełnienie informacji o pracy i przesłanie plików przez studenta,  
• przesłanie pracy do systemu antyplagiatowego, 
• zatwierdzenie pracy i raportu z wynikami analizy systemu 

antyplagiatowego przez promotora,  
• wprowadzenie recenzji przez recenzentów. 
 
Prace zgromadzone w Archiwum są automatycznie przekazywane do 
Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych zgodnie wymogami 
przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. 
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Etapy obsługi pracy 



Logowanie do Archiwum Prac Dyplomowych 
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Logowanie 

 
• W Punkcie Logowania należy wpisać swój Identyfikator oraz 

Hasło oraz kliknąć przycisk Zaloguj się.  
• Identyfikatorem w jest zawsze ten sam login wykorzystywany do 

logowania się do systemów informatycznych UMCS (w tym 
USOS) tj. nazwisko z pierwszą literą imienia (np. nowakj dla Jana 
Nowaka) lub w przypadku nowych loginów skrót nazwiska z 
kombinacją cyfr (np. now1234) 
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Zmiana hasła 
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Jeżeli nie pamiętamy starego hasła lub chcemy ustalić 
nowe hasło, należy wybrać przycisk Ustaw nowe hasło 
oraz postąpić zgodnie z dalszymi wskazówkami.  



Logowanie przez Punkt Logowania 
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Dostęp do APD jest możliwy również bezpośrednio z Punktu 
Logowania, pod adresem: https://login.umcs.pl 
 
Po wprowadzeniu loginu i hasła, z listy dostępnych usług 
należy wybrać Archiwum Prac Dyplomowych. 



Strona główna 
Po zalogowaniu się do systemu APD, użytkownik znajdzie się na 
stronie głównej, zawierającej informacje o systemie. 
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Katalog 
Umożliwia wyszukiwanie osób – pracowników i studentów oraz prac 
dyplomowych – wg typu, poziomu kształcenia, jednostki itp. 
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Lista prac i zadań 
Zawiera listę prac dyplomowych/doktorskich oraz wyświetla aktualne 
„Zadania do wykonania”. Na tej stronie pojawiają się również 
informacje o zaplanowanych egzaminach dyplomowych. 
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Lista prac i zadań 
Informacje o pracy pojawiają się w miejscu: Praca dyplomowe / Prace 
doktorskie i zadania w momencie wprowadzenia ich do systemu USOS przez 
pracowników dziekanatu.  
• W lewej kolumnie (5) strony znajduje się lista prac pogrupowanych 

odpowiednio do roli, jaką pełni zalogowany użytkownik. Prace mogą, więc 
znajdować się w grupie „Promotor”, „Recenzent”, lub „Członek komisji”. 

• Natomiast w prawej kolumnie (6) znajdują się zadania do wykonania. Dla 
promotora będzie to zadanie „Zaakceptuj dane” lub/i „Wpisz recenzję”.  
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Strona pracy  
 
Po wybraniu zadania pojawi się strona pracy, zawierająca wszystkie informacje 
dotyczące danej pracy tj. tytuł, autor, aktualny status, informacje o pracy, 
streszczenie, plik pracy, raport z badania antyplagiatowego, recenzje oraz 
informacje o egzaminie dyplomowych – w zależności od etapu, na którym 
znajduje się praca. 
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Status pracy  
 
APD wyróżnia 5 etapów na których kolejno znajduje się praca: 
1. Wpisywanie danych pracy 
2. Przesyłanie plików z pracą 
3. Akceptacja danych 
4. Wystawianie recenzji 
5. Praca gotowa do obrony 
 
Celem obsługi pracy w APD jest przejście od etapu 1 do etapu 5.  
Zadania opiekuna pracy (promotora) rozpoczynają się od etapu 3, a recenzenta od 
etapu 4.  
 
Aktualny etap, na którym znajduje się praca jest wyraźnie wyróżniony, wraz z 
informacją, po czyjej stronie jest aktualne zadanie związane z pracą. 
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Karty 
 
Strona z informacjami o pracy została podzielona na 7 kart: 
1. Informacje o pracy 
2. Pliki 
3. Antyplagiat 
4. Recenzenci 
5. Recenzje 
6. Egzamin 
7. Historia zmian 
 
Każda z nich zawiera informacje lub pozwala na wykonanie czynności 
związanych z obsługą pracy, w zależności od etapu, na którym znajduje się 
praca. Karty należy odkrywać, przechodząc bezpośrednio do każdej z nich, 
poprzez kliknięcie w  tytuł  karty. 
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Weryfikacja pracy  
 
Po wybraniu zadania pojawi się strona pracy, zawierająca wszystkie 
informacje dotyczące danej pracy. Na tej stronie znajdują się 
szczegółowe informacje o pracy, które podlegają weryfikacji: 
- język pracy (7), 
- streszczenia (8), 
- przejście do karty z plikami pracy poprzez kliknięcie (praca w formacie 
pdf oraz załączniki, jeśli praca je posiada)(9). 
- słowa kluczowe wpisane przez autora pracy (10) 
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Uwaga! 
 
Streszczenie oraz słowa kluczowe pracy będą publiczne - widoczne w 
katalogu prac, dostępnym dla każdego użytkownika APD, dlatego 
ważne jest żeby zwrócić szczególną uwagę na ich treść. Proponujemy 
ustalenie tych elementów na seminarium dyplomowym ze 
studentami.  



Weryfikacja pracy  
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Weryfikacja pracy - pliki  
 
Po przejściu do karty pliki pojawi się przycisk – zobacz pliki (11), 
po wybraniu tego przycisku pojawi się strona „Pliki związane z 
pracą” zawierająca listę plików wraz z ich opisem.  
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Weryfikacja pracy - pliki  
 
Widok strony „pliki związane z pracą. W tym miejscu należy pobrać plik 
z pracą, klikając w nazwę pliku, w celu sprawdzenia, czy praca 
wprowadzona przez autora do APD nie zawiera błędów. 
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Weryfikacja pracy - pliki  
 
Pliki pracy i inne załączniki grupowane są w zestawy.  
 
APD pozwala na zarchiwizowanie więcej niż jednego zestawu - kolejne 
zestawy odpowiadają wtedy kolejnym wersjom pracy.  
 
Nowy zestaw tworzony jest w momencie, gdy opiekun pracy 
(promotor) kieruje pracę do poprawy. Autorzy modyfikują wówczas 
nowy zestaw, natomiast poprzednie zestawy są zachowywane jako 
historia wersji pracy.  
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Weryfikacja pracy – numery kontrolne 
 
W APD wyświetlany jest komunikat: Mechanizm kontroli zgodności pracy 
przesłanej do APD z wersją papierową złożoną w dziekanacie jest włączony (o 
ile jest wymagana procedurami wewnętrznymi)!  
 
Działanie mechanizmu jest następujące:  
• Po zatwierdzeniu pracy przez opiekuna (promotora), autor pobiera z systemu 

zmodyfikowaną wersję wgranego wcześniej pliku PDF oznaczonego jako 
'Praca'. 

• Wersja ta zawiera numery kontrolne nałożone na wszystkie strony 
dokumentu (z wyjątkiem kilku początkowych). W chwili pobierania pliku kilka 
z tych numerów zostaje wylosowanych i zapisanych w bazie danych.  

• Autor drukuje pracę pobraną z systemu i składa ją w dziekanacie – o ile 
procedury wydziałowe to przewidują. 

• Pracownik dziekanatu weryfikuje zgodność numerów zapisanych w bazie ze 
złożoną pracą.  

• Wersję z numerami kontrolnymi można pobrać tylko dla plików PDF 
oznaczonych jako 'Praca' i znajdujących się w ostatnim zestawie.  

• Losowe numery kontrolne są wybierane i zapisywane w bazie za każdym 
razem, gdy plik jest pobierany. Zapisywane są tylko numery ostatnio 
pobranego pliku. Jeśli istnieje więcej niż jeden plik, dla którego można pobrać 
wersję z numerami kontrolnymi, to plik, który ma zostać złożony w 
dziekanacie, należy pobrać jako ostatni.  

Wersję z numerami kontrolnymi można pobrać za pomocą linku "Wersja do 
druku" umieszczonego obok nazwy oryginalnego pliku.  
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Weryfikacja pracy - pliki  
 
Ze strony z plikami pracy należy cofnąć się do strony z 
informacjami o pracy. 
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Kontrola antyplagiatowa- Jednolity System 
Antyplagiatowy 
 
Jednolity System Antyplagiatowy służy do sprawdzania prac 
dyplomowych pod kątem plagiatu.  
 
Na podstawie art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. 2021 
poz.478 ze zm.) istnieje obowiązek sprawdzania przez 
uczelnie pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem 
JSA począwszy od roku akademickiego 2018/2019. 
 
APD wykorzystuje JSA do kontroli antyplagiatowej. 
Zgłoszenia pracy dyplomowej do analizy w JSA dokonuje 
opiekun pracy dyplomowej poprzez APD. 
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Kontrola antyplagiatowa prac doktorskich- 
Jednolity System Antyplagiatowy 
 
Na podstawie art. 188 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. 2021 
poz.478 ze zm.) istnieje obowiązek sprawdzania przez 
uczelnie pisemnych prac doktorskich z wykorzystaniem JSA. 
 
Jeżeli rozprawa doktorska jest pracą pisemną, podmiot 
doktoryzujący sprawdza ją przed obroną z wykorzystaniem 
Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 
 
ZARZĄDZENIE Nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie 
kontroli rozpraw doktorskich z wykorzystaniem Jednolitego 
Systemu Antyplagiatowego. 
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Kontrola antyplagiatowa- Jednolity System 
Antyplagiatowy 
 
Właścicielem systemu jest Minister właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego. Budowa i administracja JSA jest realizowana przez Ośrodek 
Przetwarzania Informacji PIB pod nadzorem Ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego. 
 
System JSA współpracuje z Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac 
Dyplomowych (ORPPD) (ma pełny dostęp do jego stale aktualizowanej 
bazy) oraz systemem POL-on (wspieranie danych do wypełniania metryk 
badanych prac). 
 
JSA jest także system nieodpłatnym i wspólnym dla wszystkich uczelni w 
kraju, gwarantując tym samym jednolite metody badawcze, które działają 
na jednorodnym zestawie danych odniesienia. Jedną z zalet systemu jest 
zapewnienie wszystkim instytucjom prowadzącym studia jednakowych 
standardów badania antyplagiatowego. 
 
Korzystanie z systemu zapewnia standaryzację badania antyplagiatowego w 
odniesieniu do jednakowych baz referencyjnych i według tych samych 
algorytmów, co jednocześnie zapewnia równe traktowanie wszystkich 
studentów. 
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Kontrola antyplagiatowa- Jednolity System 
Antyplagiatowy 
 
JSA wykrywa klony prac dyplomowych, zapożyczenia fragmentów w jednym 
lub wielu źródłach referencyjnych, fragmenty podobne semantycznie do 
tekstów w źródłach referencyjnych (niezależnie od szyku słów we frazie), 
zmiany stylu pisania pracy, znaki pochodzące z alfabetu innego niż język 
badany, ukryte znaki specjalne, mikrospacje i inne prawdopodobne 
manipulacje czcionką w celach ukrycia zapożyczeń. 
 
Kontrola prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA polega porównaniu prac 
do danych z następujących repozytoriów:  
1)ORPPD –Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych 
2)NEKST –wyszukiwarka polskiego Internetu 
3)Baza aktów prawnych 
4)Elementy anglojęzycznego Internetu (Wikipedia) 
5)Wewnętrzna baza uczelni udostępniona do badań JSA 
 
Parametrem wskazującym na poziom podobieństwa badanej pracy do 
innych danych z repozytoriów jest wskaźnik o nazwie Procentowy Rozmiar 
Podobieństwa (PRP). 
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Kontrola antyplagiatowa- Jednolity System 
Antyplagiatowy 
 
Baza wiedzy i instrukcje dotyczące interpretacji raportu 
podobieństwa udostępnione są przez dostawę systemu, na 
stronie: https://jsa.opi.org.pl/ 
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Kontrola antyplagiatowa- Jednolity System 
Antyplagiatowy 
 
Należy wejść w zakładkę „Baza Wiedzy” a następnie 
odszukać folder „Raport” i wybrać odnośnik „Analiza 
Raportu – wskazówki”. 
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Kontrola antyplagiatowa- Jednolity System 
Antyplagiatowy 
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Kontrola antyplagiatowa- Jednolity System 
Antyplagiatowy 
 
W celu uzyskania raportu z JSA należy wybrać zakładkę „MOJE 
PRACE” (12) i z listy „Zadania” wybrać temat pracy, którą chcemy 
zbadać (13). 
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Kontrola antyplagiatowa- Jednolity System 
Antyplagiatowy 
 
Otworzy się karta „Antyplagiat”, wraz z informacją „nie zlecono 
jeszcze żadnego badania”. Następnie, należy wybrać przycisk 
„zarządzanie badaniem” (14).  
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Kontrola antyplagiatowa- Jednolity System 
Antyplagiatowy 
 
Wyświetli się ekran „Badanie Jednolitym Systemem 
Antyplagiatowym”, na którym należy wybrać przycisk „Zleć 
badanie”(15).  
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Kontrola antyplagiatowa- Jednolity System 
Antyplagiatowy 
 
Po zleceniu badania, pojawi się komunikat „oczekuje”. 
Badanie za pomocą JSA zajmuje zwykle od kilku minut do kilku 
godzin. Maksymalny czas oczekiwania na raport z kontroli 
antyplagiatowej wynosi 24 godziny. Kiedy raport z badania jest 
gotowy , promotor otrzymuje powiadomienie na służbowy adres e-
mail. 
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Kontrola antyplagiatowa- Jednolity System 
Antyplagiatowy 
 
W momencie, gdy raport dostępny jest już w systemie, wyświetlana 
jest informacja „Badanie ukończone”. Raport dostępny jest w dwóch 
wersjach „Raport Ogólny (16)” oraz „Raport szczegółowy (17)”. Raport 
można pobrać poprzez przycisk „[pobierz]”. Raport pobierany jest w 
formacie pliku PDF. Dostęp do raportu mają: promotor, recenzent oraz 
autor pracy. Zalecane jest obieranie raportu szczegółowego z każdego 
badania. 
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Kontrola antyplagiatowa- Jednolity System 
Antyplagiatowy 
 
 
Uwaga! 
 
Opiekun pracy dyplomowej po otrzymaniu raportu 
podobieństwa zobowiązany jest dokonać jego analizy.  
 
Postępowanie, w przypadku otrzymania podwyższonego wyniku 
badania antyplagiatowego zależy od zasad dyplomowania 
przyjętych na Wydziale.  
 
Celem wsparcia procesu analizy raportu podobieństwa 
opiekunowie prac dyplomowych mogą korzystać z   instrukcji 
interpretacji raportu - przygotowanej przez dostawcę JSA. 
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Kontrola antyplagiatowa- Jednolity System 
Antyplagiatowy 
 
 
Opiekun pracy dyplomowej po dokonaniu analizy raportu podobieństwa 
może podjąć decyzje o: 
 
1)zatwierdzeniu pracy w APD i skierowaniu jej do wystawienia recenzji, a 
następnie do obrony, zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale lub 
2)skierowaniu pracy do poprawy celem wprowadzenia niezbędnych 
korekt, a następnie ponownie kieruje pracę do sprawdzenia przez JSA lub 
3)niedopuszczeniu pracy do obrony i skierowaniu sprawy do Dziekana 
jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia plagiatu. 
 
Dziekan po zapoznaniu się z opinią promotora pracy dyplomowej, może 
skierować pracę do poprawki lub podjąć decyzję o niedopuszczeniu 
pracy do obrony i wystąpić do Rektora z wnioskiem o przeprowadzenie 
postępowania wyjaśniającego.  
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Akceptacja raportu podobieństwa 
 
W celu akceptacji wyników należy przejść poleceniem „Zarządzanie badaniem 
(18)” lub „Historia i zarządzanie badaniem” do ekranu „Badanie Jednolitym 
Systemem Antyplagiatowym”. Przy raportach z badania antyplagiatowego pojawi 
się czerwony przycisk „Zaakceptuj wyniki badania (19)”. W przypadku, gdy 
przygotowanych zostało kilka zestawów pracy, należy zwrócić uwagę na numer 
zestawu do akceptacji – nagłówki „Ostatni zestaw” oraz „Starsze zestawy”. 
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Akceptacja raportu podobieństwa 
 
 
Uwaga! 
 
Akceptacja raportu z badania antyplagiatowego jest ostateczna 
– nie będzie możliwe wycofanie akceptacji raportu. Dodatkowo, 
należy zwrócić uwagę, czy został wygenerowany „raport 
szczegółowy”, ponieważ po zaakceptowaniu wyniku badania, nie 
będzie możliwe wygenerowanie „raportu szczegółowego”. 
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Akceptacja raportu podobieństwa 
 
W karcie „zarządzanie badaniem” dostępne są dwie funkcjonalności, 
które  mogą być pomocne w generowaniu raportów oraz aktualizacji 
wyników badania. 
 
Przycisk- Aktualizuj status badania i raporty pomaga odświeżyć 
badanie, używamy w przypadku braku dłuższej odpowiedzi systemu 
przy generowaniu raportu. 
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Akceptacja raportu podobieństwa 
 
Przycisk – Aktualizuj dane pracy w raportach pozwala na  ponowne 
przesłanie metadanych pracy np. tytuł, imię i nazwisko autora lub 
promotora, w celu aktualizacji tych danych w JSA i wygenerowaniu 
nowych, poprawionych raportów z badania. 
 
Uwaga! Przycisk – Aktualizuj dane pracy w raportach odpowiada za 
przesyłanie ponownego żądania do JSA o badanie w przypadku 
istotnych zmian w APD. UŻYWAMY TYLKO W WYJĄTKOWYCH 
PRZYPADKACH. 
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Akceptacja danych 
 
Po zweryfikowaniu wprowadzonych danych i załączonych plików 
zawierających pracę promotor może: 
• przekazać opis pracy i załączniki do poprawy przez autora pracy - 

należy kliknąć czerwony przycisk  „stwórz nowy zestaw i przekaż do 
poprawy”; 

• zaakceptować wprowadzone informacje i załączniki i przekazać 
pracę do wystawienia recenzji – kliknąć zielony przycisk „Przekaż do 
wpisania recenzji”. O zmianie statusu system poinformuje mailowo 
recenzenta oraz promotora, którzy otrzymają w systemie zadanie 
wypełnienia recenzji. 
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Recenzje 
 
Wystawienie recenzji przez promotora i recenzenta pracy jest możliwe poprzez 
kartę „recenzje”, na etapie 4. 
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Recenzje 
 
Aby przejść do wpisywania recenzji należy wybrać kartę „Recenzje”. Po 
wybraniu czerwonej ikony recenzji, przy swoim nazwisku, pojawia się 
strona „szkic recenzji” dla wybranej pracy dyplomowej. Znajdują się na 
niej informacje związane z wystawianą recenzją, tj. tytuł pracy, imię i 
nazwisko autora pracy itp. oraz pliki z elektroniczną wersją 
recenzowanej pracy i jej załączników, jeśli praca takie posiada. 
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Wypełnienie formularza recenzji w APD 
 
W celu uzupełnienia formularza recenzji bezpośrednio w systemie APD, 
należy wybrać z listy rozwijanej odnośnik „recenzja w formie 
tekstowej”. 
  

www.umcs.pl 



Wypełnienie formularza recenzji w APD 
 
Następnie, wybrać przycisk „edytuj odpowiedzi” i uzupełnić formularz 
– udzielając odpowiedzi na poszczególne pytania oraz wybierając 
ocenę – zgodnie z zasadami dyplomowania przyjętymi na Wydziale. 

www.umcs.pl 



Wypełnienie formularza recenzji w APD 
 
  

www.umcs.pl 

Pojawi się strona z otwartymi okienkami umożliwiającymi 
wpisywanie tekstu pod każdym z pytań. Należy udzielić 
odpowiedzi na każde z pytań. 



Zatwierdzenie recenzji w APD 
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Aby zakończyć edycję recenzji należy kliknąć „Zapisz i zakończ edycję”. 
Pojawi się wtedy ekran Szkic recenzji. Do momentu ostatecznego 
zatwierdzenia recenzji można powrócić do edycji recenzji klikając „Edytuj 
odpowiedzi”.  
Uwaga! Po zatwierdzeniu recenzji nie będzie można jej edytować. 
  



Wydruk recenzji z APD 
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Zatwierdzoną recenzję można pobrać jako plik PDF, a następnie 
zapisać/wydrukować.   



Zakończenie obsługi pracy w APD 
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Jeżeli recenzja została zatwierdzona, a promotor ma pewność, że 
praca jest gotowa do wydruku należy zakończyć proces obsługi 
pracy. 



Zakończenie obsługi pracy w APD 
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Uwaga! 
Aktywna jest możliwość stworzenia nowego zestawu i przekazania 
pracy do poprawy na etapie wpisywania recenzji do pracy w 
systemie APD. Na tym etapie student ma możliwość drukowania 
pracy i przekazania jej do dziekanatu (o ile jest to wymagane). 
Promotor podejmuje decyzję o gotowości pracy do obrony. 
Prosimy o stosowanie tej możliwości jedynie w uzasadnionych 
przypadkach, ponieważ wydłuży to proces obrony pracy. 



Wgranie recenzji z pliku do APD 
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W celu wgrania do APD recenzji w formie pliku z treścią z 
komputera użytkownika, należy na stronie „Szkic recenzji” zmienić 
docelowe ustawienie formy recenzji na „recenzja w formie pliku” 
wybrane z listy rozwijanej oraz kliknąć przycisk „zmień”. Aby wgrać 
plik należy wybrać zielony przycisk „prześlij plik”. 



Wgranie recenzji z pliku do APD 
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W kolejnym kroku, za pomocą przycisku „przeglądaj” należy wybrać 
plik z recenzją z komputera użytkownika. Pliki recenzji muszą być 
wgrywane w formacie PDF. Po wgraniu pliku należy kliknąć przycisk 
„zapisz”. 



Wgranie recenzji z pliku do APD 
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Link tymczasowy dla recenzenta 
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Jeśli recenzent jest osobą spoza UMCS jego dane muszą zostać 
wprowadzone do USOS przez dziekanat. Następnie promotor 
powinien utworzyć konto tymczasowe. Aby to zrobić należy kliknąć 
w ikonę obok nazwiska recenzenta.  
 
Dotyczy również pracowników emerytowanych – jednak ich dane 
znajdują się już w systemie USOS, dlatego wystarczy, że promotor 
umożliwi logowanie się do systemu, poprzez wygenerowanie 
konta tymczasowego. 



Link tymczasowy dla recenzenta 
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Po kliknięciu, na adres e-mail recenzenta zostanie wysłany link 
do konta tymczasowego, będzie ono aktywne przez kolejne 3 
miesiące. 
 
Uwaga! 
Wygenerowanie konta tymczasowego dla recenzenta jest 
możliwe od etapu 4 – wystawianie recenzji. 



Praca gotowa do obrony 
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Po zatwierdzeniu ostatniej recenzji system automatycznie dokonuje 
ostatecznego zatwierdzenia pracy (etap 5). W informacjach o pracy 
oraz na pasku postępu praca zyska wtedy status „gotowa do obrony”.  
Na tym etapie proces obsługi i weryfikacji pracy w serwisie APD zostaje 
ostatecznie zamknięty, a praca jest gotowa do obrony. 
 
Po egzaminie dyplomowym, praca zmieni status na „praca obroniona”. 



Zakończenie obsługi pracy w APD 
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Uwaga! 
 
Na etapie 5, w przypadku konieczności wprowadzenia przez 
studenta nowej (poprawionej) wersji pracy dyplomowej, 
pracownik dziekanatu, na wniosek właściwego promotora, jest 
zobowiązany do modyfikacji statusu pracy w systemie APD, 
poprzez cofnięcie jej do odpowiednio wcześniejszego etapu.  
 
Student, po wprowadzeniu do systemu APD nowej (poprawionej) 
wersji pracy, ma obowiązek dostarczenia jej wydruku z aktualnym 
numerem kontrolnym do dziekanatu, o ile kolegium dziekańskie 
ustali wymóg składania wersji papierowej.  
 
Pracownik dziekanatu dokonuje ponownego sprawdzenia 
zgodności numeru kontrolnego na wydruku, o ile jest wymagany, z 
numerem kontrolnym w USOS. 



Protokół z egzaminu dyplomowego w APD 
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Uwaga! 
 
W przypadku gdy protokół jest wypełniany za pomocą systemu 
APD, po zakończeniu egzaminu dyplomowego pracownik 
Dziekanatu ma obowiązek wydrukowania sporządzonego 
protokołu w wersji elektronicznej.  
 
Pracownik dziekanatu odnotowuje w protokole z egzaminu 
dyplomowego fakt, że praca przechowywana jest w wersji 
elektronicznej w systemie Archiwum Prac Dyplomowych, o ile 
kolegium dziekańskie nie ustali wymogu składania wersji 
papierowej pracy. 


