Składanie pracy dyplomowej w APD - instrukcja dla kierującego pracą i recenzentów

Na podstawie decyzji kierownika jednostki dydaktycznej pracownik dziekanatu
wprowadza do systemu USOS komplet informacji koniecznych do oceny pracy dyplomowej i
przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, a następnie powiadamia studenta i kierującego
pracą o możliwości złożenia pracy dyplomowej w APD.
Uwaga! Zgodnie z § 47 Regulaminu Studiów na UW student powinien złożyć pracę dyplomową
w APD w postaci pliku PDF na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu.

Działania kierującego pracą dyplomową
Po wprowadzeniu przez studenta pliku z pracą dyplomową do APD kierujący pracą
dyplomową wykonuje czynności przypisane do Kroku 3 w APD (Akceptacja danych) czyli:
1. sprawdza:
- dane wprowadzone do APD przez autora/autorów pracy,
- pracę wprowadzoną do APD w postaci pliku w formacie PDF,
- oświadczenia autora/autorów pracy dyplomowej złożone w APD,
2. zleca:
- badanie pracy dyplomowej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA),
- fakultatywnie kolejne badanie w dodatkowym systemie antyplagiatowym.
Następnie kierujący pracą dyplomową akceptuje wynik raportu z badania
antyplagiatowego oraz zapoznaje się z treścią oświadczenia kierującego pracą i je zatwierdza
(rys. 1).
Uwaga! Bez zatwierdzenia oświadczenia kierujący praca dyplomową nie będzie miał
możliwości przejścia do kolejnego kroku (Wystawianie recenzji). Jeśli praca ma kilku
kierujących pracą wymóg ten dotyczy ich wszystkich.
Zarówno oświadczenie składane w APD przez kierującego pracą dyplomową, jak i
oświadczenia złożone w APD przez studenta – autora pracy zastępują oświadczenia,
znajdujące się dotychczas na pierwszych stronach pracy dyplomowej. Zgodnie z
Zarządzeniem nr 120 Rektora UW z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie składania pracy
dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym od 10 czerwca 2020
r. oświadczeń tych nie zamieszcza się w pracy dyplomowej.
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Po zatwierdzeniu oświadczeń przycisk Przekaż do wpisania recenzji staje się aktywny, kierujący
pracą dyplomową może przejść do wystawiania recenzji (rys. 2).

rys. 2

Kierujący pracą dyplomową oraz recenzent nie później niż trzy dni przed terminem
egzaminu zamieszczają w APD recenzje pracy dyplomowej wraz z jej ocenami. Po
wprowadzeniu recenzji należy ją zatwierdzić (rys. 3).
Uwaga! Zatwierdzenie recenzji oznacza zatwierdzenie elektroniczne podpisu na recenzji, w
pliku PDF pojawi się stosowna informacja (rys. 4). Dzięki temu recenzja wydrukowana przez
pracownika dziekanatu po zakończonym egzaminie dyplomowym w celu umieszczenia jej w
teczce studenta nie będzie już podpisywana przez jej autora. Zatwierdzenie elektroniczne
podpisu na recenzji jest równoznaczne z jej podpisaniem.
Uwaga! Wraz z pobraniem recenzji w wersji PDF wydruk zostaje opatrzony datą i danymi osoby
uwierzytelnionej w systemie (rys. 4).
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