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Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krok Kto Zadanie do wykonania 

Dostarczenie do dziekanatu informacji o planowanych obronach, których jest opiekunem wg 
wzoru wydrukowanego z APD z własnoręcznym podpisem: 

1) tytułu pracy dyplomowej w języku oryginału wraz z imieniem, nazwiskiem  
i nr albumu studenta; 

2) składu komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy: 

 imię (imiona), nazwiska, tytuł naukowy lub stopień naukowy promotora; 

 imię (imiona), nazwiska, tytuł naukowy lub stopień naukowy recenzenta; 

 imię (imiona), nazwiska, tytuł naukowy lub stopień naukowy 
przewodniczącego; 

3) planowanej daty egzaminu dyplomowego.  
 

Wprowadzenie do systemu USOS na podstawie informacji o planowanych obronach przez 
promotora zgodnie z krokiem 0: 

1) tytułu pracy dyplomowej w języku oryginału wraz z imieniem, nazwiskiem  
i nr albumu studenta; 

2) składu komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy: 

 imię (imiona), nazwiska, tytuł naukowy lub stopień naukowy promotora; 

 imię (imiona), nazwiska, tytuł naukowy lub stopień naukowy recenzenta; 

 imię (imiona), nazwiska, tytuł naukowy lub stopień naukowy 
przewodniczącego; 

3) planowanej daty egzaminu dyplomowego. 
4) w polu: „Status pracy w Archiwum Prac Dyplomowych” wartości: „Do modyfikacji 

(student ma wpisać streszczenie w APD lub USOSweb)” zamiast wartości: „Nie do 
modyfikacji”; w polu: „Czy archiwizować w APD” wartości: „Archiwizować” zamiast 
wartości: „Nie archiwizować”. 
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Wprowadzenie do systemu APD przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego: 
1) języka pracy; 
2) tytułu pracy dyplomowej w: języku polskim, o ile językiem oryginału pracy jest język 

obcy – maksymalny limit znaków 300;  
3) zwięzłego streszczenia pracy w języku polskim i języku oryginału, jeżeli praca 

dyplomowa przygotowana jest w innym języku niż polski– maksymalny limit znaków 
4000;  

4) słów kluczowych w języku polskim – maksymalny limit znaków 1000;  
Rada wydziału może zobowiązać studentów do umieszczenia w pracy angielskiego 

tłumaczenia tytułu oraz streszczenia w tym języku. Wówczas w systemie APD należy 

wprowadzić tłumaczenie elementów, o których mowa w punkcie 2), 3) i 4).  

Wprowadzenie do systemu APD przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego wersji 
elektronicznej pracy dyplomowej przygotowanej w postaci jednego pliku  
w formacie pdf (jeżeli praca zawiera załączniki, to należy je także wprowadzić do systemu 
APD jako spakowane do jednego pliku archiwum (.tar.gz, .rar, .7z, .gzip, .pdf, .zip)).  
 

Wysłanie pracy studenta do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym.  Pobranie raportu z 
wynikiem sprawdzenia pracy w systemie antyplagiatowym. Akceptacja danych pracy (lub 
skierowanie do poprawy – powrót do kroku 1). 
 

Możliwość pobrania raportu z wynikiem sprawdzenia pracy w systemie antyplagiatowym. 

Złożenie przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego oraz po zatwierdzeniu w APD 
pracy przez kierującego pracą dyplomową (promotora) w dziekanacie jednego egzemplarza 
pracy dyplomowej (drukowanego dwustronnie z APD, czcionką nie większą niż 12, z 
odstępami między wierszami nie większymi niż 1,5) wraz z załącznikami, oprawionego w: 
cienki karton i papierowy grzbiet w kolorze wydziału, który jest zgodny z Systemem 
Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
Wypełnienie oraz zatwierdzenie w systemie APD formularza oceny pracy dyplomowej 
stanowiącej recenzję pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta. 

Wydanie protokołu egzaminu dyplomowego. 
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1. Logowanie do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) 
 
W celu zalogowania się do Archiwum Prac dyplomowych należy wejść na stronę: 
 

 https://apd.uni.wroc.pl 
 

Po otwarciu strony należy kliknąć w prawym górnym rogu: zaloguj się (Rysunek 1): 

 

 
Rysunek 1 

 
 
 
 
Po kliknięciu zaloguj się pojawi się strona Centralnego Systemu Uwierzytelniania. W polu login należy wpisać swój 

login, a w polu hasło – swoje hasło. Login i hasło są takie same jak przy logowaniu do USOSweb  

(Rysunek 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                    Rysunek 2 
 
 

 
 
 
 
 

https://apd.uni.wroc.pl/
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2. Lista prac i zadań 

 

Po zalogowaniu do APD pojawi się strona o tytule  „Moje prace i zadania”. Znajduje się ona pod zakładką „Moje 
prace” (górny pasek menu). 
 
W lewej kolumnie strony znajduje się lista prac, których autorem jest zalogowany student. Praca będzie widoczna  

w tym miejscu w momencie jej zarejestrowania przez dziekanat w systemie USOS (Rysunek 3). 
 
W prawej kolumnie znajdują się zadania do wykonania, czyli lista prac, do których student ma uzupełnić 
informacje (Rysunek 3): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 3 

 
3. Uzupełnianie informacji o pracy 

 

Klikając tytuł pracy znajdujący się kategorii Zadania (Rysunek 3), w tabeli o tytule Uzupełnij informacje 
przechodzimy do strony edycji informacji o pracy (Rysunek 4): 
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Rysunek 4 

 
 

W pierwszej kolejności wybieramy język, w którym napisana jest praca (Rysunek 4). W zależności  

od dokonanego wyboru należy uzupełnić odpowiednie pola: 

 Tytuł pracy w języku polskim, jeżeli praca napisana jest w języku obcym,

 Streszczenie w języku oryginalnym (jeżeli praca jest napisana w języku obcym innym niż język angielski)   

i języku polskim,

 Słowa kluczowe w języku oryginalnym (jeżeli praca jest napisana w języku obcym innym niż język 

angielski) i polskim. 
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Rada wydziału może zobowiązać studentów do umieszczenia  w pracy angielskiego tłumaczenia tytułu oraz 

streszczenia w tym języku. Wówczas w systemie APD należy wprowadzić tłumaczenie na język angielski: 

 Tytułu pracy, 

 Streszczenia, 

 Słów kluczowych. 

Po uzupełnieniu informacji należy zapisać dane klikając przycisk Zapisz dane pracy. 

Przykładowe uzupełnienie informacji o pracy zostało pokazane na Rysunku 5: 

 

Rysunek 5 
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3. Dodawanie załączników 

 

Po uzupełnieniu informacji o pracy należy dodać załącznik z treścią pracy. W tym celu należy kliknąć 

Przejdź do dodawania plików (Rysunek 6): 

 

 

Rysunek 6 
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Wyświetlony zostanie komunikat (Rysunek 7): 
 

 
 

Rysunek 7 
 

Klikamy przycisk OK. 
  

Aby przejść do strony dodawania załączników, należy kliknąć Dodaj pliki (Rysunek 8): 
 

 
Rysunek 8 
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Aby dodać plik (Rysunek 9) zawierający pracę należy wybrać rodzaj: Praca kliknąć Przeglądaj… i wskazać zapisany 

na dysku plik w formacie pdf. 

 

 

Rysunek 9 

Można również dodać krótki opis dotyczący załącznika.  

Dodawanie załącznika należy potwierdzić przyciskiem Dodaj do zestawu (Rysunek 10): 
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Rysunek 10 

Każdy dodany załącznik będzie widoczny na liście załączników. Można usunąć go z listy używając przycisku Usuń 

(Rysunek 11): 

 

 
Rysunek 11 
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Jeżeli oprócz pracy chcemy zamieścić jeszcze załącznik, to wybieramy rodzaj pliku Inny, a następnie klikamy 

Przeglądaj … i wskazujemy zapisany na dysku plik (Rysunek 12). 

 
Uwaga! Wszystkie załączniki (z wyjątkiem załącznika zawierającego pracę) muszą być spakowane do jednego 
pliku archiwum (.tar.gz, .rar, .7z, .gzip, .pdf, .zip). 
  
 

 
 

Rysunek 12 

 

Po dodaniu wszystkich załączników należy skorzystać z przycisku wróć do pracy, aby powrócić do strony  

z opisem pracy (Rysunek 13): 
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Rysunek 13 

 

Aby ponownie przejść do dodawania załączników, należy skorzystać z opcji Edytuj pliki (Rysunek 14). 

 

Można także powrócić do edycji informacji o pracy (tytuł, streszczenie, słowa kluczowe) używając przycisku 

WRÓĆ DO EDYCJI DANYCH (Rysunek 14): 
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Rysunek 14 

 
Po uzupełnieniu informacji o pracy i dodaniu załączników zawierających pracę należy przekazać pracę do 

zatwierdzenia przez promotora. W tym celu należy wybrać: PRZEKAŻ DO ZATWIERDZENIA PRZEZ OPIEKUNA 

(Rysunek 15): 
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Rysunek 15 
 
 
 
Tej operacji nie będzie można cofnąć, dlatego należy ją potwierdzić (Rysunek 16): 
 
 

 
Rysunek 16 
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Po zatwierdzeniu przyciskiem OK zostanie zmieniony status pracy na: Akceptacja przez osobę kierującą pracą 
zmian dokonanych przez autora pracy (Rysunek 17): 
 

 
 

Rysunek 17 
 
System automatycznie poinformuje mailowo promotora o przekazaniu pracy do akceptacji (Rysunek 18): 
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Rysunek 18 

 
3. Weryfikacja pracy przez promotora 
 
 
Następnie promotor weryfikuje wprowadzone przez studenta informacje o pracy i załączone pliki (plik z pracą 

zostaje wysłany przez promotora do systemu antyplagiatowego, raport ze sprawdzenia zostaje udostępniony 

promotorowi): 

 Jeśli wprowadzone dane zostaną zaakceptowane przez promotora, to jednocześnie umożliwia on wpisanie 

recenzji recenzentom w APD.

 Jeśli wprowadzone przez studenta dane są błędne, promotor cofa pracę do ponownej edycji przez 

studenta. W takim przypadku student ponownie otrzymuje możliwość tylko edycji informacji  

o pracy. 

 
Student jest automatycznie informowany mailowo o akceptacji lub cofnięciu pracy do ponownej edycji. 
 
System antyplagiatowy (po wysłaniu przez promotora pracy do sprawdzenia) tworzy raport ze sprawdzenia pracy. 
Raport jest udostępniony studentowi (Rysunek 19 i Rysunek 20): 
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Rysunek 19 
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                                                                               Rysunek 20 
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Wybierając numer liczby porządkowej (np.  pozycję na liście oznaczoną nr. 14) w zestawieniu dotyczącym bazy 

referencyjnej lub zestawieniu dotyczącym stron internetowych (Rysunek 20) zostaniemy przekierowani na stronę 

osa.uni.wroc.pl, która wymaga logowania (Rysunek 21):  

 

Rysunek 21 

Po wybraniu opcji: Zaloguj się za pomocą CAS należy zalogować się tak jak do USOSweba lub do APD  

(Rysunek 22): 

 

 

Rysunek 22 

Po zalogowaniu wyświetlona zostanie strona Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA), gdzie można 

porównać dokument sprawdzany z dokumentem porównywanym – referencyjnym (Rysunek 23). Kliknięcie 

zaznaczonego tekstu po stronie dokumentu sprawdzanego powoduje jego pokazanie w dokumencie 

referencyjnym. 
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Rysunek 23 

 

Używając przycisku APD API (Rysunek 23) oraz opcji: Szczegóły (Rysunek 24) zostaną wyświetlone informacje o 

pracy dotyczące wyników sprawdzenia (Rysunek 25). 

 

Rysunek 24 
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Rysunek 25 

W sekcji Statystyki dokumentu poniższe pojęcia oznaczają:  

Liczba rozpoznanych słów – Liczba słów w pracy rozpoznanych jako słownikowe (pochodzące z języka polskiego). 

Im ta liczba większa tym lepiej. 

Liczba nierozpoznanych słów – Liczba słów nie występujących w słowniku języka polskiego. Jeśli jest ich dużo – 

może to oznaczać, że autor łączy słowa białymi znakami, aby ukryć plagiat. 

Liczba rozpoznanych liczb – Liczby nie wliczają się do słów nierozpoznanych. Są oddzielnie zliczane. 

Liczba unikatowych rozpoznanych słów – Jeśli słowo wystąpiło wielokrotnie (bez względu na jego odmianę) 

zostało policzone raz. Daje to informację pomocniczą przy analizie nierozpoznanych słów (np. gdy ktoś ciągle 

używa jakiegoś nierozpoznanego jednego słowa i psuje sobie tym statystykę). 

Liczba słów z podstawionymi czcionkami – Liczba słów (co najmniej 3 literowych), które zawierały litery spoza 

naszego alfabetu (podstawienia czcionek). 
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UWAGA! Należy zwrócić uwagę na wskaźnik PRWC 

Wskaźnik PRWC jest to miara podobieństwa dwóch dokumentów. Im większa wartość wskaźnika tym 
podobieństwo dokumentów większe. Należy mieć na względzie, że żadna wartość PRWC nie warunkuje, czy dana 
praca jest plagiatem. Zawsze taki wynik należy zweryfikować poprzez przejrzenie wyników zwróconych przez 
system OSA.  

PRWC inaczej zwany:  

 Procentowy Rozmiar Wspólnej Części  
bądź 

 Procentowy Rozmiar Wspólnych Cząstek 

Wskaźnik ten został zaprojektowany aby obrazować stopień podejrzenia plagiatu. Zakres miary jest 0-100, gdzie 0 
oznacza brak wspólnej części, 100 - dokument porównywany lub sprawdzany praktycznie całościowo zawiera się 
w drugim.  

PRWC nie może być wyrocznią w sprawie procedury antyplagiatowej. Jest tylko narzędziem pomocniczym. 

 

 

 
 

4. Recenzje 
 
Po zaakceptowaniu pracy przez promotora do systemu wpisywane są recenzje. Wypełnione i zaakceptowane 

recenzje można otworzyć klikając ikonkę recenzji obok nazwiska promotora/recenzenta. Recenzja jest dostępna 

kiedy ikonka ma kolor zielony (Rysunek 26): 

 

 

http://wiki.osaweb.pl/System_OSA
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Rysunek 26 
 


