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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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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/
asiennic
Podświetlony
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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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Następnie student klika 
PRZEJDŹ DO DODAWANIA 
PLIKÓW.

1. Wpisanie danych pracy



21Archiwum Prac Dyplomowych

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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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/
asiennic
Podświetlony
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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

Dariusz Turlej
Przekreślenie
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Po obejrzeniu raportu z systemu OSA 
promotor ostatecznie zatwierdza pracę 
przez kliknięcie przycisku OK.

3. Akceptacja pracy w serwisie APD

Dariusz Turlej
Przekreślenie
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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




