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Ustawa o Szkolnictwie Wyższym

Art. 167b.
1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi ogólnopolskie repozytorium pisemnych prac

dyplomowych.
2. W repozytorium zamieszcza się:

1) tytuł pracy dyplomowej;
2) imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej;
3) imiona i nazwisko promotora pracy dyplomowej;
4) imiona i nazwiska recenzentów pracy dyplomowej;
5) nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej;
6) nazwę uczelni;
7) datę zdania egzaminu dyplomowego;
8) nazwę kierunku studiów;
9) treść pracy dyplomowej.

3. W repozytorium nie zamieszcza się prac zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie
przepisów o ochronie informacji niejawnych.

4. Dane, o których mowa w ust. 2, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni. Dostęp do danych
przysługuje promotorowi pracy dyplomowej oraz Komisji.

5. Rektor uczelni jest obowiązany do wprowadzenia pracy dyplomowej do repozytorium niezwłocznie po zdaniu
egzaminu dyplomowego.

Archiwum Prac Dyplomowych
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Ustawa o Szkolnictwie Wyższym
Art. 35. 

Rektorzy uczelni, w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r., są obowiązani przekazać do
ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych dane dotyczące prac
dyplomowych, których obrona zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się po dniu 30
września 2009 r.

Archiwum Prac Dyplomowych
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Archiwum Prac Dyplomowych - Wstęp

• Archiwum Prac Dyplomowych (w skrócie: APD) jest jednym z wielu serwisów
internetowych współpracujących z systemem USOS.

• Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac powstających
na uczelni. Wraz z każdą pracą przechowywane są powiązane z nią szczegółowe
informacje takie jak nazwiska autorów, kierujących pracami (określanych w APD mianem
opiekunów prac) i recenzentów, recenzje oraz ocena z pracy.

• Zasadniczą funkcją serwisu APD, oprócz archiwizowania i udostępniania prac, jest
wspomaganie procedury ich składania i archiwizacji w systemie. W czynności te
zaangażowanych jest kilka osób (autorzy, opiekunowie pracy, recenzenci), które na
określonych etapach obsługi pracy mają obowiązek wykonania pewnych zadań.

• APD pomaga skoordynować i ułatwia te działania definiując składający się
z wykonywanych przez kolejne osoby kilku kroków proces obsługi prac, którego przejście
jest konieczne do poprawnego zarchiwizowana pracy w systemie.

Archiwum Prac Dyplomowych
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Archiwum Prac Dyplomowych - Wstęp

• Począwszy od wersji 6.01 Archiwum Prac Dyplomowych (APD) jest zintegrowane
z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych (ORPD) oraz z systemem
antyplagiatowym OSA i umożliwia automatyczne przekazanie prac zgromadzonych w APD
do ORPD.

• Od momentu wdrożenia APD w Politechnice Warszawskiej, wszystkie prace dyplomowe
studentów I i II stopnia będą archiwizowane w APD i przekazywane do ORPD.

• Zgodnie z otrzymanymi deklaracjami, prace zgromadzone dotychczas w systemie
Repozytorium PW, zostaną przekazane do ORPD z systemu Repozytorium PW.

• Docelowo, planowane jest przekazywanie zarchiwizowanych prac dyplomowych w APD
do systemu Repozytorium PW.

Archiwum Prac Dyplomowych
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Proces obsługi pracy dyplomowej w USOS oraz APD

Archiwum Prac Dyplomowych

Krok
Dziekanat 
/ Instytut 

Student Promotor Recenzent

0
Wprowadzenie tytułu pracy, studenta, 
opiekuna w systemie USOS

1
Wpisanie danych pracy (języka pracy, 
tytułu w języku angielskim, słów 
kluczowych, streszczenia) w serwisie APD

2 Przesłanie plików z pracą

3 Akceptacja pracy w serwisie APD

3
a

Zdefiniowanie recenzentów pracy 
w systemie USOS

4
Wystawienie recenzji / oceny pracy 
w serwisie APD

5 Praca gotowa do obrony lub po obronie
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W formularzu Programy -> 
Centralny Moduł PW
uzupełniamy:

1. status zaliczenia etapu 
na Z lub A

2. liczbę punktów ECTS 
zdobytych przez 
studenta (ECTS wyrej.)

0. Wprowadzenie tytułu pracy, studenta, opiekuna w systemie USOS
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W zakładce Dyplomy 
i supl. formularza Centralny 
Moduł PW, klikamy przycisk 
Prace dyplomowe.

0. Wprowadzenie tytułu pracy, studenta, opiekuna w systemie USOS
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W formularzu 
Prace dyplomowe wg osób
wprowadzamy:

1. Program studiów

2. Kod typu dyplomu

3. Kod jednostki (kod wydziału)

4. Tytuł pracy dyplomowej 
w języku oryginału

5. Kod kierunku 
(lub kod specjalności)

6. Datę zatwierdzenia tematu

7. Status pracy w APD:
„Do modyfikacji (student ma 
wpisać streszczenie w APD)” 

8. Czy archiwizować w APD: 
„Archiwizować”

0. Wprowadzenie tytułu pracy, studenta, opiekuna w systemie USOS
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W formularzu 
Prace dyplomowe wg osób, 
w zakładce Opiekunowie, 
pracownik dziekanatu 
wprowadza Opiekuna pracy 
dyplomowej (Promotora).

Po wykonaniu tych 
czynności, dalsza obsługa 
pracy odbywa się w serwisie 
APD.

0. Wprowadzenie tytułu pracy, studenta, opiekuna w systemie USOS
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Student loguje się do 
serwisu APD dostępnego 
pod adresem 
https://apd.usos.pw.edu.pl
używając loginu i hasła do 
serwisu USOSWeb, klikając 
na link zaloguj się
znajdujący się na pasku 
logowania.

1. Wpisanie danych pracy

https://apd.usos.pw.edu.pl/
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W formularzu logowania 
student wprowadza 
Identyfikator, Hasło i klika 
ZALOGUJ.

1. Wpisanie danych pracy
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Po zalogowaniu do APD 
student klika w tytuł pracy 
dyplomowej w rubryce 
Zadania.

1. Wpisanie danych pracy
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Po kliknięciu w tytuł pracy 
dyplomowej w rubryce 
Zadania student uzupełnia:

1. Język pracy

2. Tytuł w języku angielskim

1. Wpisanie danych pracy
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Po kliknięciu w tytuł pracy 
dyplomowej w rubryce 
Zadania student uzupełnia:

3. Streszczenie w języku 
polskim

4. Słowa kluczowe w języku 
polskim

5. Streszczenie w języku 
angielskim

6. Słowa kluczowe w języku 
polskim

Następnie klika przycisk ZAPISZ 
DANE.

1. Wpisanie danych pracy
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Po kliknięciu ZAPISZ DANE 
student klika OK.

1. Wpisanie danych pracy
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Następnie student klika 
PRZEJDŹ DO DODAWANIA 
PLIKÓW.

1. Wpisanie danych pracy
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Student zatwierdza 
przejście do kolejnego 
kroku przez kliknięcie 
przycisku OK.

1. Wpisanie danych pracy
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Student klika w link 
Dodaj pliki.

2. Przesłanie plików z pracą
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Student wybiera rodzaj pliku 
Praca, wskazuje plik z pracą 
po kliknięciu przycisku 
Wybierz plik, ustawia język 
zawartości (domyślnie polski) 
oraz klika DODAJ DO 
ZESTAWU.

Uwaga:

Nazwa pliku nie może 
zawierać kropki.

2. Przesłanie plików z pracą
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Po wgraniu pliku student 
klika link wróć do pracy. 

Uwaga:

Na tym etapie student może 
jeszcze usunąć plik z zestawu, 
edytować dane o pliku, bądź 
cofnąć pracę do kroku 1.

2. Przesłanie plików z pracą
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Następnie student klika 
przycisk PRZEKAŻ DO 
ZATWIERDZENIA PRZEZ 
OPIEKUNA.

Jest to ostatnia czynność, 
którą wykonuje student.

2. Przesłanie plików z pracą
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Promotor (opiekun pracy) 
loguje się do serwisu APD 
dostępnego pod adresem 
https://apd.usos.pw.edu.pl
używając loginu i hasła do 
serwisu USOSWeb, klikając 
na link zaloguj się znajdujący 
się na pasku logowania.

3. Akceptacja pracy w serwisie APD

https://apd.usos.pw.edu.pl/
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W formularzu logowania 
promotor wprowadza 
Identyfikator, Hasło i klika 
ZALOGUJ.

3. Akceptacja pracy w serwisie APD
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Po zalogowaniu do APD 
promotor klika w tytuł pracy 
dyplomowej w rubryce 
Zadania.

3. Akceptacja pracy w serwisie APD
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Promotor weryfikuje:

1. streszczenie w języku polskim

2. streszczenie w języku angielskim

3. słowa kluczowe w języku polskim 

4. słowa kluczowe w języku angielskim

5. plik z pracą

Jeśli powyższe elementy zostały 
zweryfikowane pomyślnie, promotor klika 
PRZEJDŹ DO WPISANIA RECENZJI, jeśli 
natomiast praca wymaga poprawek, 
promotor klika PRZEKAŻ DO POPRAWY
(praca wraca do kroku 1 – student musi 
poprawić dane o pracy i wgrać nową 
wersję pliku).

3. Akceptacja pracy w serwisie APD
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Promotor musi skorzystać z opcji Sprawdzania antyplagiatowego w systemie OSA, aby 
tego dokonać powinien kliknąć na przycisk Wyślij zgłoszenie sprawdzenia.

3. Akceptacja pracy w serwisie APD
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Następnie powinna pokazać się poniższa informacja, jeśli jesteśmy pewni, że chcemy 
sprawdzić pracę w systemie antyplagiatowym OSA, należy nacisnąć przycisk  OK.

3. Akceptacja pracy w serwisie APD
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Otrzymamy informację, że praca oczekuje na sprawdzenie, a po chwili pokaże się
informacja Raport otrzymany, aby go wyświetlić, należy nacisnąć pobierz. W przypadku
dłuższego oczekiwania proszę odświeżyć przeglądarka.

W chwili obecnej system OSA korzysta z następujących źródeł:

1- Uczelniana baza danych systemu USOS APD (zawiera prace od października 2014 roku)

2- Uczelniana baza danych systemu REPO PW (w trakcie tworzenia)

3- baza ponad 600 mln dokumentów internetowych (wyszukiwarka NEKST)

4- baza aktów prawnych (wyszukiwarka NEKST)

3. Akceptacja pracy w serwisie APD
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Podsumowanie raportu
1- Bardzo mała liczba słów w całym dokumencie -
podejrzenie, że autor pracy stosował białe znaki zamiast
spacji, by oszukać system.
2- Bardzo mała liczba słów rozpoznanych jako słownikowe -
podejrzenie o stosowanie liter wyglądających jak polskie
(np. z alfabetu greckiego), białych znaków, np. minispacji.
Minispacje to zwykłe spacje odpowiadające bardzo małym
rozmiarom czcionki (np. 1). Jeśli zostaną wstawione między
litery jakiegoś wyrazu na wydruku będą niezauważalne, ale
w wersji elektronicznej w miejscu tego wyrazu ujrzymy
oddzielne ciągi liter, które zwykle nie występują w
słowniku.
3- Bardzo mała liczba unikatowych rozpoznanych słów -
ubogie słownictwo, podejrzenie o wybiórcze stosowanie
minispacji lub podmiany czcionek.
4- Niezerowa liczba słów z podstawionymi czcionkami.
5- Duży stosunek liczby nierozpoznanych słów do słów
rozpoznanych bądź liczby unikatowych nierozpoznanych
słów do rozpoznanych słów unikatowych (wykresy kołowe).
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Wyniki z PW i NEKST

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 to
Procentowy Rozmiar Wspólnej Części

bądź
Preselekcyjny Rozmiar Wspólnych Cząstek

Wskaźnik ten został zaprojektowany, aby obrazować
stopień podobieństwa prac. Zakres miary jest 0-100,
gdzie 0 oznacza brak wspólnej części, 100 - dokument
porównywany lub sprawdzany praktycznie całościowo
zawiera się w drugim.
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Wyniki z PW i NEKST

Istnieje możliwość otrzymania szczegółowego raportu
zawierającego zestawienie porównywanych tekstów co
umożliwia pełniejszą ocenę występujących podobieństw.

W tym celu: należy zgłosić taką potrzebę do działu:
Service Desk

Kontakt:
tel. 5999

e-mail: 5999@pw.edu.pl
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W chwili obecnej Uczelnia ma
obowiązek gromadzenia raportów z
systemu OSA. W związku z tym
należy uzupełnić pola znajdujące
się na drugiej stronie raportu,
wydrukować i zanieść do
dziekanatu.

3. Akceptacja pracy w serwisie APD
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Po obejrzeniu raportu z systemu OSA 
promotor ostatecznie zatwierdza pracę 
przez kliknięcie przycisku OK.

3. Akceptacja pracy w serwisie APD
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W zakładce Recenzje
formularza Dyplomy -> 
Prace dyplomowe wg osób, 
pracownik dziekanatu klika 
przycisk Dodaj recenzenta.

3a. Zdefiniowanie recenzentów w USOS
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Pracownik dziekanatu wprowadza 
dane recenzenta i klika przycisk 
Dodaj.

Uwaga:

1. Można zawężać listę osób za 
pomocą filtrów (zaznaczone na 
zielono).

2. Jako recenzenta dodać należy 
również opiekuna, który 
będzie oceniał pracę.

3a. Zdefiniowanie recenzentów w USOS
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Recenzent loguje się do 
serwisu APD dostępnego pod 
adresem 
https://apd.usos.pw.edu.pl
używając loginu i hasła do 
serwisu USOSWeb, klikając 
na link zaloguj się znajdujący 
się na pasku logowania.

4. Wystawienie recenzji / oceny pracy

https://apd.usos.pw.edu.pl/
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W formularzu logowania 
recenzent wprowadza 
Identyfikator, Hasło i klika 
ZALOGUJ.

4. Wystawienie recenzji / oceny pracy
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Po zalogowaniu do APD 
recenzent klika w tytuł pracy 
dyplomowej w rubryce 
Zadania.

4. Wystawienie recenzji / oceny pracy
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Recenzent klika w ikonę 
kartki przy swoim nazwisku.

4. Wystawienie recenzji / oceny pracy
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Recenzent udziela odpowiedzi na 
wszystkie pytania zdefiniowane 
w szablonie, wystawia ocenę pracy,
a następnie klika przycisk 
ZAPISZ I ZAKOŃCZ EDYCJĘ.

Uwaga:

1. Recenzent może udzielić 
odpowiedzi tylko na kilka 
pytań, kliknąć ZAPISZ i wrócić 
do dalszej edycji recenzji 
w późniejszym terminie.

2. Na chwilę obecną włączona jest 
możliwość przesłania recenzji 
plikowych, jednak sugerowane 
jest opracowanie szablonu 
recenzji i zdefiniowanie go 
w USOS.

3. Szablony opinii i recenzji muszą 
być w APD jednakowe.

4. Wystawienie recenzji / oceny pracy
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Recenzent klika przycisk 
ZATWIERDŹ RECENZJĘ.

4. Wystawienie recenzji / oceny pracy
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Recenzent zatwierdza 
ostatecznie recenzję przez 
kliknięcie przycisku OK.

Uwaga

1. Recenzje są widoczne dla 
osób zaangażowanych 
w obronę (promotor, 
student, recenzent).

2. Recenzje są również 
dostępne dla 
pracowników 
dziekanatów w systemie 
USOS.

4. Wystawienie recenzji / oceny pracy
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Recenzent pobiera recenzję 
w formacie PDF klikając na 
link pobierz wersję PDF, 
drukuje, podpisuje 
i dostarcza do dziekanatu.

Uwaga:

Analogicznie opinię o pracy 
wypełnia promotor.

4. Wystawienie recenzji / oceny pracy
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Recenzent pobiera recenzję 
w formacie PDF klikając na 
link pobierz wersję PDF, 
drukuje, podpisuje 
i dostarcza do dziekanatu.

4. Wystawienie recenzji / oceny pracy
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Po wystawieniu ostatniej recenzji praca automatycznie uzyskuje status Praca gotowa do
obrony lub po obronie.

Pozostałe czynności związane są już z zaplanowaniem obrony pracy i wykonywane są przez
pracowników dziekanatów. W USOS należy wprowadzić Datę złożenia pracy oraz
informację o dacie egzaminu dyplomowego. Opcjonalnie można przypisać salę, w której
odbędzie się egzamin dyplomowy.

W USOS możliwe jest również zdefiniowanie komisji egzaminacyjnej, wprowadzenie
informacji o średniej ze studiów, ocenie z pracy, ocenie z egzaminu dyplomowego,
wygenerowanie protokołu obrony.

Po przekazaniu dokumentacji do DES, nadawany jest numer dyplomu oraz drukowany jest
dyplom. Prace zarchiwizowane w APD zostaną przekazane do Ogólnopolskiego
Repozytorium Prac Dyplomowych.

5. Praca gotowa do obrony lub po obronie
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• W APD dostępna jest funkcjonalność „katalogu prac” pozwalająca na jego przeglądanie
oraz przeszukiwanie według różnych kryteriów:

Dodatkowe informacje dotyczące APD
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Dodatkowe informacje dotyczące APD
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• Aktualna konfiguracja pozwala na utworzenie jednego zestawu plików.
• Aktualnie można wgrywać prace jedynie w formacie PDF – nazwa pliku nie może zawierać

kropki.
• Do zestawu mogą być dołączone maksymalnie 2 inne pliki PDF (np. z planszami,

prezentacją, itp.).
• Aby skorzystać z modułu recenzowania należy zdefiniować w USOS szablon recenzji.
• Szablony recenzji dla promotora i recenzenta muszą być ujednolicone.
• Z poziomu APD możliwe jest wysłanie wiadomości e-mail do dyplomanta, recenzentów,

promotora.
• W przypadku wpisania adresu e-mail do systemu USOS, APD informuje mailowo

o zadaniach do wykonania.
• Adres e-mail może być uzupełniony w USOS przez pracowników dziekanatu. Pracownicy

dydaktyczni mogą uzupełnić swój adres e-mail w serwisie USOSWeb
w module DLA PRACOWNIKÓW -> Edycja profilu.

• W APD wszelkie zmiany wprowadzane w USOS są widoczne natychmiast.
• Poszczególne kroki archiwizacji wykonywane są sekwencyjnie, po akceptacji zestawu,

student nie ma możliwości edycji danych pracy oraz plików związanych z pracą.
• Aktualnie dostęp do plików pracy mają tylko osoby zaangażowane w obronę.

Dodatkowe informacje dotyczące APD
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Administratorzy wydziałowi mają 
nadane dodatkowe uprawnienia 
w APD:

• Zarządzanie załącznikami do 
pracy

• Modyfikowanie danych pracy 
(słów kluczowych, streszczeń)

• Możliwość pracy w trybie 
użytkownika

• Ustawianie parametrów pracy 
(widoczność plików, status itd.)

• Usuwanie i przywracanie 
recenzji do edycji

Panel Administratora
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Aby rozpocząć pracę w trybie 
użytkownika administrator 
wyszukuje osobę po jednym 
z kryteriów: PESEL, OS_ID
lub Imię i nazwisko,
a następnie klika 
ROZPOCZNIJ.

Tryb użytkownika
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W przypadku konieczności 
zmiany statusu pracy lub 
statusu archiwizacji, 
administrator w pierwszej 
kolejności odszukuje pracę 
w katalogu.

Zmiana statusu pracy oraz statusu archiwizacji
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W przypadku konieczności 
zmiany statusu pracy lub 
statusu archiwizacji, 
administrator w pierwszej 
kolejności odszukuje pracę 
w katalogu.

Zmiana statusu pracy oraz statusu archiwizacji
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Po odszukaniu pracy 
administrator może 
zmienić status pracy lub 
status archiwizacji. 
Po zmianie statusu 
administrator klika 
ZMIEŃ STATUS.

Zmiana statusu pracy oraz statusu archiwizacji
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Po odszukaniu pracy i kliknięciu w link 
Edytuj pliki administrator może: 

1. Usunąć zestaw

2. Otworzyć zestaw do edycji

3. Zatwierdzić zestaw

4. Usunąć plik

5. Wgrać plik

Edycja zestawu
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Po odszukaniu pracy i kliknięciu 
w ikonę kartki przy recenzji 
Edytuj pliki administrator może: 

1. Przywrócić recenzję do edycji

2. Usunąć recenzję

Przywrócenie recenzji do edycji / usunięcie recenzji
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1. Konta dla studentów zostały wygenerowane automatycznie (instrukcja pierwszego
logowania znajduje się na stronie głównej APD oraz USOSWeb).

2. Konta dla pracowników dydaktycznych zostały wygenerowane, wykazy kont otrzymają
administratorzy wydziałowi – rolą administratorów jest bezpieczna dystrybucja haseł dla
pracowników dydaktycznych.

3. Po pierwszym zalogowaniu do APD należy zmienić hasło klikając na link zmień hasło.

4. W przypadku braku konta do APD bądź w przypadku zapomnienia hasła, pracownicy
dziekanatu mają uprawnienia do utworzenia konta i resetu hasła.

5. Administratorzy APD, którzy będą wykonywali czynności w systemie USOS proszeni są
o wypełnienie wniosku o założenie konta z zaznaczeniem roli ARCHIWUM_PRAC.

Konta do serwisu APD
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Prosimy o:
• Ujednolicenie szablonów oceny pracy dyplomowej  i kontakt z CI 

w celu zdefiniowania szablonów recenzji w USOS.
• Dystrybucję haseł pracownikom dydaktycznym.
• Przekazanie informacji dyplomantom, promotorom 

i recenzentom o konieczności archiwizacji prac dyplomowych 
w serwisie APD.

• W przypadku zaistnienia konieczności, przeszkolenie 
pracowników dydaktycznych z obsługi APD (po zalogowaniu do 
serwisu APD pod linkiem MATERIAŁY udostępniony jest 
„Podręcznik dla autorów prac, opiekunów, recenzentów”).

• Wsparcie użytkowników wydziałowych w obsłudze APD.
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Prezentacja dostępna jest w kliencie USOS oraz pod adresem:
https://ssl2.coi.pw.edu.pl/usosinst/install/dokumentacja/PW/APD.pdf

Użytkownik: usos
Hasło: usospw12

Problemy dotyczące USOS / APD proszę zgłaszać do Service Desk
tel. 22 234 59 99

e-mail: 5999@pw.edu.pl

https://ssl2.coi.pw.edu.pl/usosinst/install/dokumentacja/PW/APD.pdf
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Dziękuję za uwagę i zapraszam na część praktyczną


