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Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczeń 

wszystkich przedmiotów, uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS przewidzianej planem 

i programem studiów oraz złożenie w Dziekanacie pracy dyplomowej wraz  

z kompletem wymaganych dokumentów 

W procedurze dyplomowania wykorzystywany jest system informatyczny Archiwum Prac 
Dyplomowych (APD) dostępny pod adresem https://apd.pwsip.edu.pl. 

1. Po ukończeniu pisania pracy dyplomowej, student wprowadza do APD streszczenie  
i słowa kluczowe. Po zatwierdzeniu wprowadzonych informacji student otrzymuje 
możliwość zapisania w APD pliku z pracą w formacie PDF. Inne formaty nie są 
dopuszczalne. Po zapisaniu ostatecznej wersji pliku, student przekazuje pracę do 
zatwierdzenia przez promotora. 

2. Promotor poddaje treść pracy sprawdzeniu antyplagiatowemu w systemie JSA. Po 
otrzymaniu raportu sprawdza wyniki kontroli i podejmuje decyzję o skierowaniu pracy 
do recenzji.  

3. Po pozytywnej weryfikacji antyplagiatowej, student drukuje wersję pracy, pobraną z 
systemu APD za pomocą linku „Wersja do druku” - praca w jednym egzemplarzu, 
druk dwustronny. 

4. Praca powinna zawierać załącznik: 

 

Załącznik- Oświadczenie studenta 

Niniejszy dokument stanowi ostatnią stronę pracy dyplomowej. 

Do wprowadzenia pracy do APD zamieszczany zostaje druk bez podpisów. Podpis 
składa student i promotor dopiero po wydrukowaniu pracy.   
Wzór dokumentu do pobrania ze strony internetowej Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności 

 
5. Student oprawia pracę w tzw. miękką okładkę i przedstawia ją promotorowi do podpisu. 

Praca musi być zgrzewana (sklejana) grzbietowo (nie zbindowana!). Promotor 

podpisuje również Oświadczenie na końcu pracy. 

6. Najpóźniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem Egzaminu Dyplomowego 

Student składa w Dziekanacie Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności (pokój A0.28, 

Ak.1) pracę dyplomową wraz z następującymi załącznikami (przyjmowane będą tylko 

dokumenty kompletne): 

� Raport z badania pracy (z JSA) – podpisany przez Promotora 

� wypełnioną Kartę Obiegową (do pobrania w Dziekanacie); w Kwesturze (pok.132 I 

piętro) należy przedstawić dowód uiszczenia opłaty za dyplom w wysokości 60 zł, 

płatnej na indywidualny nr konta bankowego dostępny po zalogowaniu się do systemu 

USOS; 

� legitymację studencką 4 fotografie w formacie 45mm x 65mm. 

 
 

Student, który chce aby w suplemencie były zawarte dodatkowe informacje dotyczące np.: 

udziału w konkursach, wyjazdach Erasmus bądź innych poza dydaktycznych osiągnięć musi 



zgłosić to w Dziekanacie Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności w momencie składania 

pracy dyplomowej  oraz złożyć dokumenty potwierdzające te osiągnięcia. 
 

Student, który nie złoży pracy wraz z kompletem dokumentów w wyznaczonym terminie 

(najpóźniej na dwa tygodnie przed obroną ) nie zostanie dopuszczony do obrony pracy 

dyplomowej. 

 

Przypominamy również o BARDZO UWAŻNYM SPRAWDZENIU spójności tematu pracy 

w języku polskim i angielskim z tematem wprowadzonym przez pracownika Dziekanatu do 

USOSa, dokumenty niespójne (inny  tytuł na pracy) nie będą przyjmowane. 

 
KAŻDY STUDENT ROZLICZA SIĘ INDYWIDUALNIE 

 


