
Składanie prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu  

Archiwum Prac Dylomowych APD - zadania promotora 
 

1. Rozpoczęcie procedury APD 

Kiedy?                       

 

Jak?                           

 

 

 

2. Rejestracja pracy dyplomowej w APD 

Kiedy?                     

 

Jak?    

                      

3. Potwierdzenie oryginalności pracy i zatwierdzenie jej w APD 

Kiedy?                      

 

Jak?                           

 

4. Sporządzenie recenzji 

Kiedy?  

Jak?  

Najpóźniej 5 tygodni przed planowanym terminem egzaminu. 

Składa w dziekanacie informację o planowanym egzaminie – podpisany wydruk 

„zgłoszenie obrony pracy dyplomowej – indywidualne” pobrany z systemu APD 

lub przesyła pocztą elektroniczną skan tego dokumentu. 

W ciągu 3 dni od wprowadzenia danych do APD przez studenta. 

Wysyła za pośrednictwem APD plik z pracą dyplomową do sprawdzenia w JSA. 

Po otrzymaniu raportu z badania i jego wnikliwej analizie (pobiera z JSA). 

Potwierdza oryginalność, zatwierdza pracę i składa elektroniczne oświadczenie  

o dopuszczeniu pracy do obrony. 

Najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem egzaminu. 

Promotor i recenzent wypełniają i zatwierdzają w systemie APD formularz oceny 

pracy dyplomowej (zawsze w języku polskim; w przypadku studiów anglojęzycznych 

w języku polskim i angielskim). 



Procedura sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie  

Antyplagiatowym - zadania promotora 
 

Przy potwierdzaniu oryginalności pracy i zatwierdzaniu jej w APD promotor generuje raport z JSA. Jeśli wynik 

raportu pokazuje przekroczenie dopuszczalnego współczynnika PRP dla wyniku wiodącego  (˃ 10 wyrazów we 

frazie- poniżej 30%), promotor pobiera raport szczegółowy i wnikliwie go analizuje. 

 

Należy również sprawdzić, czy wynik badania w JSA nie wykazuje manipulacji w tekście w celu ukrycia plagiatu 

oraz zafałszowania wartości współczynników PRP (znaki specjalne spoza języka pracy i nierozpoznane wyrazy 

powyżej 10% oraz elementy graficzne (inne niż stosowane w pracy) i fragmenty innego stylu – powyżej 5%). 

  

Przykład: współczynnik w zakresie nierozpoznanych wyrazów wynosi aż 20,89% wszystkich wyrazów. 

Analiza raportu szczegółowego pozwala jednak stwierdzić, że w pracy napisanej w języku niemieckim system 

zakwalifikował do kategorii „nierozpoznane wyrazy” np. terminy specjalistyczne, złożenia, nazwiska i fragmenty 

napisane w języku polskim (fot. poniżej). W tym przypadku nie mamy do czynienia z manipulacją. Należy do-

kładnie analizować prace w języku obcym, w których podawane są przykłady z języka polskiego lub innego języka 

obcego.  



 

Co zrobić, gdy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Magdalena Maziarz, pełnomocnik dziekana ds. koordynacji zdalnego nauczania. 

Powiadomić niezwłocznie o tym fakcie  
dziekana. 

Dziekan zwraca się do rektora z wnioskiem  
o przeprowadzenie postępowania  

wyjaśniającego. 

Niezwłocznie przekazać dziekanowi i studen-
towi informację o cofnięciu pracy do poprawy 

(podpisany załącznik 4 do Komunikatu  
nr 3/2021 Dziekana WF UWr  

z dnia 28 kwietnia 2021 r.) 

Student poprawia pracę, wprowadza do APD.  

Promotor ponownie sprawdza ją w JSA i prze-
syła do dziekanatu (drogą elektroniczną) nowy 

raport antyplagiatowy wygenerowany z sys-
temu JSA. 

Drugie badanie nie wykazuje prze-
kroczenia współczynnika PRP  
– promotor zatwierdza pracę. 

 

Drugie badanie wykazuje przekro-
czenie współczynnika PRP  
– analizy i oceny dokonuje  

Wydziałowa Komisja ds. Weryfika-
cji Prac Dyplomowych. 

 

- wystąpi podejrzenie o naruszenie  
praw autorskich? 

- w pracy zastosowano celowe manipulacje 
utrudniające badanie antyplagiatowe? 

- gdy z badania wynika, że praca nie zawiera 
przesłanek popełnienia plagiatu, a jest  

wynikiem braku rzetelności autora? 


