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1. Informacje wstępne 

Archiwum Prac Dyplomowych jest jednym z wielu serwisów internetowych 

współpracujących z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów. Aplikacja ta pełni rolę 

katalogu i repozytorium elektronicznych wersji pisemnych prac dyplomowych oraz rozpraw 

doktorskich powstających na uczelni. Wraz z każdą pracą przechowywane są powiązane z nią 

szczegółowe informacje, takie jak: imię i nazwisko autora, promotora pracy (określanego w 

APD mianem kierującego pracą) i recenzentów, recenzje oraz oceny pracy. 

1.1. Logowanie 

Serwis Archiwum Prac Dyplomowych, zwany dalej APD, dostępny jest pod adresem: 

https://apd.us.edu.pl/ 

Logowanie odbywa się poprzez Centralny System Uwierzytelniania Uniwersytetu Śląskiego, 

w którym identyfikatorem jest adres e-mail bądź numer pesel. Szczegóły dotyczące procedury 

logowania oraz generowania nowego hasła zostały opisane na stronie https://apd.us.edu.pl/ w 

zakładce POMOC. 

1.2. Poruszanie się po serwisie 

Menu nawigacyjne w APD zostało podzielone na dwie części: umieszczone na szarym 

pasku pod nagłówkiem z logo aplikacji (górne menu) oraz w szarym panelu z lewej strony 

(lewe menu). Górne menu dzieli aplikację na kilka głównych działów, zaś w lewym menu 

pojawiają się odnośniki do stron składających się na dany dział.  

Po zalogowaniu następuje automatyczne przekierowanie na stronę Moje prace i zadania  

[Rysunek 1]. Blok Prace dyplomowe zawiera listę wszystkich prac, z którymi związany jest 

zalogowany użytkownik. 

https://apd.us.edu.pl/
https://apd.us.edu.pl/
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Rysunek 1. Archiwum Prac Dyplomowych - zakładka MOJE PRACE 

W bloku Zadania pojawiać się natomiast będą informacje o koniecznych do wykonania 

czynnościach na poszczególnych etapach procesu elektronicznej archiwizacji pracy. Z chwilą 

pojawienia się nowego zadania do wykonania na adres e-mail użytkownika zostaje 

automatycznie wysłane powiadomienie o konieczności wykonania zadania (tylko w przypadku, 

gdy w systemie USOS znajduje się adres poczty elektronicznej – więcej informacji na temat 

adresu e-mail przechowywanego w systemie USOS znajduje się na stronie 

https://apd.us.edu.pl/ w zakładce POMOC). 

2. Archiwizacja pracy w APD – zadania promotora pracy dyplomowej 

Zasadniczą funkcją Archiwum Prac Dyplomowych, oprócz udostępniania katalogu prac, 

jest przede wszystkim wspomaganie procedury ich składania i archiwizacji w systemie. W 

czynności te zaangażowanych jest kilka osób, które na określonych etapach archiwizacji pracy 

mają obowiązek wykonania pewnych zadań. Serwis APD pomaga skoordynować i uprościć te 

działania definiując składający się z kilku kroków proces, którego przejście jest konieczne do 

poprawnego zarchiwizowana pracy w systemie, co z kolei stanowi warunek przystąpienia jej 

autora do egzaminu dyplomowego. 

2.1. Weryfikacja danych dotyczących pracy 

Gdy praca będzie gotowa do akceptacji (tzn. gdy autor pracy uzupełni informacje związane 

z pracą, m.in. streszczenie, słowa kluczowe oraz załączy plik zawierający treść pracy), w 

interfejsie promotora pracy zostanie wyświetlona informacja o zadaniu do wykonania. 

Klikniecie w tytuł pracy spowoduje przeniesienie do strony z jej danymi, tzw. karty pracy, 

składającej się z kilku zakładek. 

https://apd.us.edu.pl/
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Zakładka Informacje o pracy zawiera wszystkie informacje dotyczące pracy wprowadzone 

do APD przez jej autora [Rysunek 2]. W zakładce Pliki znajduje się odnośnik do pliku z treścią 

pracy dyplomowej [Rysunek 3]. Kolejna zakładka, Antyplagiat została opisana w dalszej części 

dokumentacji. 

 
Rysunek 2. Strona pracy dyplomowej – informacje o pracy dyplomowej 

 
Rysunek 3. Strona pracy dyplomowej – link do treści pracy dyplomowej 

2.2. Weryfikacja oryginalności pracy 

W Uniwersytecie Śląskim każda pisemna praca dyplomowa a także rozprawa doktorska, 

przed akceptacją promotora sprawdzana jest w zewnętrznym systemie antyplagiatowym JSA 

(Jednolity System Antyplagiatowy). Wszystkie informacje związane z badaniem 

antyplagiatowym umieszczone zostały w oddzielnej zakładce Antyplagiat [Rysunek 4].  
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Rysunek 4. Strona pracy dyplomowej - zakładka Antyplagiat 

Przesłanie pracy do analizy odbywa się automatycznie po przekazaniu przez autora pracy 

do akceptacji promotora. Po zakończonej analizie JSA przesyła do APD ogólny raport z badania 

pracy [Rysunek 5], o czym promotor zostaje powiadomiony w formie wiadomości e-mail.  

 
Rysunek 5. Gotowy do pobrania raport z badania antyplagiatowego  

Na życzenie promotora, z poziomu APD można wygenerować raport szczegółowy, z 

zaznaczonymi fragmentami, wobec których wykryto podobieństwo. Aby wyświetlić 

dodatkowe informacje dotyczące badania antyplagiatowego należy użyć przycisku 

Zarządznanie badaniem. 

Przed przekazaniem pracy dyplomowej do dalszych etapów procesu dyplomowania 

konieczna jest akceptacja wyniku badania [Rysunek 6]. Akceptacji wyniku badania w APD 

dokonuje promotor, po zapoznaniu się z treścią raportu.  

JSA jest narzędziem informatycznym dostarczającym jedynie informacji, w jakim stopniu 

treść pracy pokrywa się z zawartością innych dokumentów z Ogólnopolskiego Repozytorium 

Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD), wyszukiwarki polskiego internetu (NEKST) oraz 

bazy aktów prawnych. Ostatecznej weryfikacji samodzielności i oryginalności pracy dokonuje 

promotor. 

Uwaga: Po dokonaniu akceptacji raportu z badania antyplagiatowego promotor utraci 

możliwość przekazania pracy do poprawy – ewentualne skierowanie pracy do poprawy musi 

nastąpić przed akceptacją wyniku badania antyplagiatowego. Skierowanie pracy do poprawy 

umożliwia autorowi ponowne uzupełnienie danych pracy i/lub podmianę pliku z treścią pracy. 
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Rysunek 6. Akceptacja raportu z badania antyplagiatowego 

Po dokonaniu akceptacji wyniku badania antyplagiatowego należy powrócić na stronę pracy 

dyplomowej (wybierając ← wróć do pracy). 

2.3. Akceptacja pracy oraz oświadczenia 

Przed ostateczną akceptacją pracy oraz przekazaniem jej do recenzji promotor akceptuje 

poprzez APD (w zakładce Antyplagiat) oświadczenie o przyjęciu pracy [Rysunek 7]. 

 
Rysunek 7. APD, zakładka Antyplagiat - oświadczenie promotora o przyjęciu pracy 

Aby zaakceptować dane i plik z treścią pracy, należy wybrać przycisk Przekaż do wpisania 

recenzji [Rysunek 8].  
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Rysunek 8. Przycisk zmiany statusu na Wystawianie recenzji 

2.4. Wpisanie recenzji  

Po wyznaczeniu przez Dziekana Wydziału komisji egzaminu dyplomowego oraz 

wprowadzeniu przez dziekanat do systemu USOS danych recenzentów, na koncie promotora 

pracy pojawia się kolejne zadanie – wystawienie recenzji [Rysunek 9]. 

 
Rysunek 9. Archiwum Prac Dyplomowych - zakładka MOJE PRACE 

Przechodząc na stronę pracy dyplomowej, w jej centralnej części znajduje się zakładka 

Recenzje [Rysunek 10], który zawiera odnośnik do formularza recenzji. 
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Rysunek 10. Strona pracy dyplomowej - zakładka Recenzje 

 

Na stronie pracy należy kliknąć w ikonę recenzji podświetloną na czerwono. Czerwona ikona 

recenzji oznacza wersję roboczą, którą należy wypełnić. Gdy recenzja zostanie wprowadzona 

oraz zatwierdzona, jej ikona zmieni kolor na zielony a treść recenzji staje się widoczna dla 

pozostałych osób związanych z pracą. Wersje robocze innych recenzentów wyświetlane są jako 

szare ikony. 

Formularz recenzji składa się z pytań, na które należy udzielić odpowiedzi w formie pisemnej 

oraz pytania dotyczącego oceny pracy. Aby przystąpić do uzupełniania recenzji należy wybrać 

Edytuj odpowiedzi [Rysunek 11]. 

 
Rysunek 11. Formularz recenzji w trybie podglądu 

Po wprowadzeniu odpowiedzi na wszystkie pytania ujęte w formularzu należy wprowadzone 

dane zapisać – poprzez wybór opcji Zapisz i zakończ edycję [Rysunek 12]. 
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Rysunek 12. Formularz recenzji w trybie edycji 

 
Rysunek 13. Strona wersji roboczej recenzji 

Aby recenzja została przesłana do systemu USOS oraz pojawiła się do wglądu na koncie autora 

pracy, jak również pozostałych osób związanych z pracą, należy ją zatwierdzić – poprzez wybór 

Zatwierdź recenzję [Rysunek 13].  

Z chwilą zatwierdzenia recenzji pojawia się opcja pobrania wypełnionego arkusza recenzji w 

formacie PDF [Rysunek 14]. 
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Rysunek 14. Arkusz recenzji w wersji gotowej do wydruku 

 

Recenzję do APD można przesłać również w formie pliku PDF, wybierając odpowiednią opcję 

na karcie recenzji [Rysunek 15].  

 
Rysunek 15. Pole wyboru typu recenzji 

W rezultacie, na karcie recenzji standardowy zestaw pytań zostaje zastąpiony formularzem 

służącym do przesłania pliku [Rysunek 16]. 
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Rysunek 16. Sekcja służąca do wstawienia pliku z recenzją 

Wybierając Prześlij plik należy wskazać lokalizację pliku z recenzją, dokonać oceny 

recenzowanej pracy [Rysunek 17] oraz zapisać wprowadzone zmiany. 

 
Rysunek 17. Wstawianie pliku i wystawianie oceny 

Aby treść recenzji mogła być widoczna dla pozostałych osób związanych z obroną należy ją 

zatwierdzić [Rysunek 18]. 

 
Rysunek 18. Zatwierdzanie recenzji 
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Po wystawieniu recenzji przez wszystkich recenzentów status pracy w APD zostaje 

automatycznie zmieniony na Praca gotowa do obrony, co kończy proces elektronicznej 

archiwizacji pracy dyplomowej. 


