
Procedura obsługi pracy dyplomowej od strony autora pracy. 

1. Etap nr 1: WPISYWANIE DANYCH PRACY. Po wybraniu w <ZADANIACH> swojej pracy pojawi się następujący ekran: Można zacząć wpisywać 

dane pracy.. 

 

Rys.1. Etap nr 1 



Na tym etapie należy wybrać Język pracy, wpisać streszczenie po polsku i słowa kluczowe po polsku. Wersje angielskie: tytułu pracy, streszczenia i słów 

kluczowych nie są obowiązkowe. Po wpisaniu danych pracy należy zapisać je klikając: <ZAPISZ DANE PRACY>.  

2. Etap nr 2: PRZESYŁANIE PLIKÓW Z PRACĄ. Po zapisaniu danych pracy należy kliknąć w <PRZEJDŹ DO DODAWANIA PLIKÓW>. Informacje 

techniczne: można dodawać pliki typu: praca oraz typu: inne. Plik „praca” (zawierający właściwą pracę i zazwyczaj jedyny) musi być w formacie 

*.pdf tzw. edytowalnym, czyli takim w którym można zaznaczyć tekst (pliki takie tworzy się na podstawia pliku np. *.doc który konwertuje się do 

formatu *.pdf). Plik pdf z pracą nie może być większy niż 10 MB. Plik typu „inne” to dodatkowe pliki dołączane do właściwej pracy, dopuszczalny 

format to: pdf, zip, tgz, maksymalna wielkość to 5 MB.  

Na ekranie interesuje nas zakładka <Pliki> : Rys 2. 

 

Rys. .2 Dodaj pliki i udostepnienie pracy 

Jak widać na Rys.2 należy odpowiedzieć na pytanie czy udzielają Państwo Uczelni nieodpłatnie licencji na publiczny wgląd do pracy w czytelni AWF i w 

portalu APD (zgody nie są obowiązkowe). Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź i kliknąć <ZAPISZ>. Następnie proszę kliknąć <Edytuj pliki>. Pojawi się ekran 

jak na Rys.3 

  



 

Rys. 3. Dodaj pliki pracy 

  



 

 

Rys. 4. Dodaj pliki pracy c.d. 

Wybierz Rodzaj np. „Praca”, kliknij w <Przeglądaj> znajdź właściwy plik i kliknij <DODAJ DO ZESTAWU>. Można jeszcze poprawić dane wpisywane w 

kroku nr 1 poprzez kliknięcie w <WRÓĆ DO EDYCJI DANYCH>. 

Następnie należy kliknąć w < PRZEKAŻ DO ZATWIERDZENIA PRZEZ PROMOTORA> obsługa pracy zostaje przekazana do opiekuna pracy. (Rys.5) 

  



 

 

Rys. 5. Przekazanie do zatwierdzenia przez opiekuna. 

 

 

Ważna uwaga: proszę nie drukować jeszcze pracy, jest włączony mechanizm zgodności pracy przesłanej do APD z wersją papierową do złożenia w 

dziekanacie. Polega on na tym że dopiero gdy opiekun zatwierdzi badanie pracy w JSA (Jednolity System Antyplagiatowy) i przekaże sterowanie do 

kroku nr 4, pojawi się u Państwa w zakładce <Pliki> pozycja: <Wersja do druku> (Rys. 6). Ta wersja zawiera sumy kontrolne w lewym dolnym rogu 

strony (począwszy od strony nr 2).  Dziekanat będzie sprawdzał 3 losowo wybrane strony na okoliczność zgodności sum kontrolnych.  

  



 

 

Rys. 6. Wersja do druku dopiero po kroku nr 3. 

 

W kroku nr 3 opiekun (kierujący pracą) zleca badanie pracy w JSA (Jednolitym Systemie Antyplagiatowym), które może trwać od kilku minut do 

nawet doby. Gdy badanie ukończy się opiekun przegląda raport i ocenia czy praca nie nosi znamion plagiatu. Jeśli praca jest oryginalna, akceptuje 

badanie i przekazuje prace do wystawienia recenzji. (krok nr 4). 

 

W każdej chwili można sprawdzić na jakim etapie jest praca, dodatkowo informacje o przejściu do kolejnych etapów, wysyłane są automatycznie na 

Państwa uczelniane skrzynki mailowe. Jeśli zobaczą Państwo krok nr 5 podświetlony na czerwono to znaczy że praca jest gotowa do obrony. 

 

Na koniec należy wydrukować i podpisać oświadczenie o udostępnieniu pracy do publicznego wglądu w czytelni AWF i w portalu APD. (Rys. 7) 

 



 

 

Rys. 7. Oświadczenie o udostępnianiu 

  



Jeszcze jedna uwaga, jeśli praca została cofnięta do poprawy to został wygenerowany automatycznie nowy zestaw. APD umieszcza automatycznie w 

kolejnym zestawie ten sam załącznik *.pdf zawierający prace dyplomową z wcześniejszego zestawu. W celu wgrania poprawionej wersji pracy należy 

(w zakładce <Pliki>, następnie <Edytuj pliki>) usunąć z nowego zestawu starą wersję pracy i wgrać nowy załącznik z pracą, najlepiej zmieniając 

nieznacznie nazwę załącznika np. dodając cyfrę odpowiadającą nr zestawu. Jak to zrobić pokazuje  poniżej Rys. 8 

 

 

Rys. 8 
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