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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. Tworzenie wniosku o zatwierdzenie tematu pracy 

Zarządzeniem nr 201 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 listopada 2021 

r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac 

dyplomowych w bazie elektronicznej wprowadzony został obowiązek zgłaszania propozycji 

tematów prac dyplomowych drogą elektroniczną, z wykorzystaniem serwisu APD. 

Osobą inicjującą proces wnioskowania jest promotor pracy dyplomowej. Wprowadzony i 

opublikowany wniosek, po podpisaniu (podpisanie wniosku odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem APD) przez wszystkie osoby związane z wnioskiem, tj. promotora/promotorów 

oraz autora/autorów pracy kierowany jest do komisji zatwierdzającej tematy prac 

dyplomowych.  

https://apd.us.edu.pl/
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2.1. Wprowadzenie nowego wniosku 

Aby wprowadzić nowy wniosek należy, po zalogowaniu w APD przejść w zakładkę MOJE 

PRACE a następnie z lewego menu, z sekcji MOJE TEMATY wybrać pozycję wnioski 

[Rysunek 2]. 

 
Rysunek 2. Archiwum Prac Dyplomowych - sekcja MOJE TEMATY 

Koordynator wniosku to osoba, która zarządza wnioskiem od momentu jego utworzenia aż do 

przekazania go komisji zatwierdzającej tematy prac dyplomowych. W Uniwersytecie Śląskim 

rolę koordynatora wniosku pełni promotor pracy dyplomowej. 

Aby wprowadzić nowy wniosek o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej, należy użyć 

przycisku Dodaj nowy wniosek, który znajduje się w centralnej części strony. 

Formularz [Rysunek 3] pozwala na wprowadzenie wszystkich danych niezbędnych w procesie 

zatwierdzania tematu pracy dyplomowej. Minimalny zakres danych, jakie należy wprowadzić 

na tym etapie to: 

 język pracy; 

 tytuł pracy w języku oryginału; 

 krótki opis pracy;  

 typ pracy (licencjacka/inżynierska/magisterska);  

 jednostka organizacyjna (wydział), w której będzie prowadzona praca dyplomowa; 

poniżej przedstawiono obecnie obowiązujące kody wydziałów wchodzących w skład 

Uniwersytetu Śląskiego: 

W1 Wydział Humanistyczny 

W2 Wydział Nauk Przyrodniczych 

W3 Wydział Nauk Społecznych 

W4 Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych 

W5 Wydział Prawa i Administracji 

W6 Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji 

W7 Wydział Teologiczny 

W8 Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego 
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 dane promotora pracy dyplomowej - osoba, która tworzy nowy wniosek staje się zostaje 

domyślnie wskazana jako promotor pracy, jeżeli z pracą dyplomową będzie 

związanych kilku promotorów należy ich dodać przy użyciu opcji Dodaj promotora; 

 dane autora/autorów pracy dyplomowej – należy wskazać dane osobowe studenta 

będącego autorem pracy a następnie należy wybrać z listy program studiów, na którym 

powstaje praca, typ certyfikatu (dyplomu przypisanego do danego kierunku i poziomu 

studiów) oraz kierunek studiów a także specjalność, jeśli dotyczy. 

 
Rysunek 3. Formularz wniosku o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej 
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Po wprowadzeniu wszystkich obligatoryjnych danych należy bezwzględnie zapisać 

wprowadzone zmiany. Jeżeli w formularzu nie zostały uzupełnione wszystkie z wymaganych 

informacji, nad formularzem zostanie wyświetlony stosowny komunikat z wyszczególnieniem 

brakujących danych [Rysunek 4].  

 
Rysunek 4. Komunikat dotyczący niekompletnych danych we wniosku o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej 

Po poprawnym zapisaniu danych są one prezentowane w formie trzech zakładek [Rysunek 5]: 

 informacje o wniosku – podstawowe dane dotyczące utworzonego wniosku, 

 podpisy – zawierającą listę wymaganych podpisów, które po opublikowaniu wniosku 

muszą zostać złożone przez osoby związane z wnioskiem, 

 komisja – zawierająca szczegółowe informacje dotyczące komisji i jej składu, która 

będzie rozpatrywała dany wniosek. Powiązanie komisji z wnioskiem następuje 

automatycznie na podstawie danych wprowadzonych przez dziekanat do systemu 

USOS. Jeżeli w zakładce Komisja brakuje danych dotyczących komisji bądź 

prezentowane dane są nieaktualne należy ten fakt zgłosić pracownikom właściwego 

dziekanatu. 

 
Rysunek 5. Formularz wniosku – widoczna zakładka Komisja 
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Jeżeli wszystkie dane zapisane we wniosku o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej są 

poprawne i ostateczne należy taki wniosek opublikować – przycisk Opublikuj znajduje się w 

dolnej części zakładki Informacje o wniosku [Rysunek 6]. 

 
Rysunek 6. Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej w statusie pozwalającym na jego opublikowanie 

2.2. Złożenie podpisów 

Wraz z opublikowaniem wniosku do wszystkich osób związanych z wnioskiem, tj. 

autora/autorów oraz pozostałych promotorów, o ile występują wysłane zostaną automatycznie 

wygenerowane powiadomienia dotyczące konieczności złożenia podpisu we wniosku. Również 

w sekcji Moje prace i zadania (zakładka MOJE APD) pojawi się informacja o zadaniu 

oczekującym na wykonanie [Rysunek 7]. 
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Rysunek 7. APD - informacja o zadaniu do wykonania widoczna dla autora pracy dyplomowej 

Podpisanie wniosku odbywa się elektronicznie za pośrednictwem APD, po uwierzytelnieniu 

Centralnym Systemie Uwierzytelniania Uczelni. Aby podpisać wniosek należy przejść w 

szczegóły wniosku, w zakładkę podpisy a następnie nacisnąć przycisk Podpisz wniosek 

[Rysunek 8]. 

 
Rysunek 8. Formularz wniosku, miejsce na złożenie podpisów 

3. Rozpatrywanie wniosku przez komisję 

Po złożeniu podpisów przez wszystkie osoby związane z wnioskiem status wniosku zostanie 

automatycznie zmieniony na Złożony i tym samym wniosek zostanie przekazany do 

rozpatrzenia przez komisję zatwierdzającą tematy prac dyplomowych. 
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Zadaniem osoby pełniącej funkcję przewodniczącego komisji jest weryfikacja oraz 

zatwierdzenie złożonego wniosku. Na tym etapie przewodniczący komisji może również 

odrzucić wniosek bądź skierować go do poprawy uzasadniając krótko swoją decyzję. 

Listę wniosków wymagających rozpatrzenia można wyświetlić na kilka sposobów  

[Rysunek 9]: 

 z poziomu sekcji Moje prace i zadania (zakładka MOJE APD), nowe wnioski będą się 

pojawiały jako kolejne zadania do wykonania; 

 wybierając z menu zlokalizowanego w lewej części strony pozycję MOJE ZADANIA 

→ złóż decyzję we wniosku; 

 wybierając z menu zlokalizowanego w lewej części strony pozycję MOJE TEMATY 

→ członek komisji. 

 
Rysunek 9. APD - informacja o zadaniu do wykonania widoczna dla osoby będącej przewodniczącym komisji 

zatwierdzającej tematy prac dyplomowych 

Aby przystąpić do weryfikacji wniosku należy przejść w szczegóły wybranego wniosku a 

następnie w zakładkę Zmiana statusu wniosku [Rysunek 10]. 
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Rysunek 10. Formularz wniosku - zakładka dedykowana osobie będącej przewodniczącym komisji zatwierdzającej tematy 

prac dyplomowych 

Zatwierdzenie wniosku wiąże się z dodaniem nowej pracy do USOS co zakończy proces 

elektronicznego procedowania zgłoszenia tematu pracy dyplomowej. Od tego momentu autor 

pracy będzie miał możliwość wprowadzenia podstawowych danych dotyczących pracy, tj. 

streszczenia, słów kluczowych oraz przesłania pliku z treścią pracy będących kolejnymi 

krokami procesu dyplomowania. 

 
Rysunek 11. Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 

Cofnięcie wniosku do poprawy przywróci koordynatorowi wniosku, czyli promotorowi 

możliwość jego edycji. Odrzucenie wniosku jest natomiast ostatecznym rozstrzygnięciem - nie 

ma możliwości ponownego przedłożenia komisji odrzuconego wniosku. 

 

3.1. Dwuetapowe rozpatrywanie wniosków przez komisję 

Jeśli decyzją Dziekana wydziału przed ostatecznym zatwierdzeniem wniosku wymagane jest 

zatwierdzenie wniosku przez członków komisji, każda osoba posiadająca rolę członka komisji, 

po opublikowaniu wniosku otrzyma w APD zadanie do wykonania – złożenie decyzji we 

wniosku. 
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Zakładka Komisja umożliwia wszystkim członkom komisji podejmowanie indywidualnych 

decyzji oraz przekazanie przewodniczącemu oraz pozostałym członkom komisji ewentualnych 

uwag. 

 
Rysunek 12. Szczegóły wniosku - zakładka Komicja dedykowana członkom komisji zatwierdzającej tematy prac 

dyplomowych 

Aby wprowadzić decyzję należy użyć przycisku Edytuj a następnie z listy rozwijalnej wybrać 

odpowiednią pozycję [Rysunek 12]. 

 
Rysunek 13. Podjęcie indywidualnej decyzji we wniosku przez członka komisji 
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Na zakończenie należy zachować zmiany wybierając opcję Zapisz co kończy proces 

rozpatrywania wniosku przez członka komisji [Rysunek 13]. 


