
PROCEDURA SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ  
  W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021 

W DZIEKANACIE WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI 
 
Pracę dyplomową napisaną zgodnie z instrukcją dla autorów prac dyplomowych 
(inżynierskich) zamieszczoną na stronie Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności w 
zakładce Studia      Informacje dla studentów, student składa w Archiwum Prac 
Dyplomowych (APD) po uzyskaniu wszystkich zaliczeń widocznych w systemie USOS.  

 
INSTRUKCJA SZCZEGÓŁOWA SKŁADANIA PRAC W SYSTEMIE APD 
 

Student przed przesłaniem pracy musi uzupełnić dane w Archiwum Prac Dyplomowych.  
W tym celu należy: 
 
1. Wejść stronę apd.upwr.edu.pl 
2. Zalogować się w systemie:  
 -login: numer indeksu, 
 - hasło: numer PESEL, pierwsza litera imienia i wykrzyknik. 
3. W zakładce „Moje prace” powinna pojawić się praca dyplomowa (jej temat, imię i     
nazwisko promotora i recenzenta). 
4. Należy sprawdzić czy temat pracy wpisany w system jest zgodny z ustaleniami z 
promotorem. Jeśli tematy się różnią należy to zgłosić w Dziekanacie przed dokonaniem 
kolejnych kroków. 
5. Następnie należy wypełnić opis: 
- streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim. 
Wszystkie uzupełnienia mają być uzgodnione i zaakceptowane przez promotora. 
6. W kolejnym etapie należy kliknąć „Przejdź do dodawania plików” następnie dodać 
załącznik z pracą dyplomową (plik w formacie PDF) oraz zaakceptować treść oświadczenia o 
udzieleniu zgody na przetwarzanie pracy w systemie antyplagiatowym.  
Należy zwrócić szczególną uwagę, czy wgrywana wersja jest poprawną i ostateczną wersją 
pracy uzgodniona z promotorem. 
7. Następnie „Dodajemy do zestawu” wgrany egzemplarz i „Przekazujemy do zatwierdzenia”. 
 
8. Po  pozytywnej weryfikacji pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) i 
zaakceptowaniu w systemie przez promotora należy: 

• pobrać egzemplarz pracy,  
• wypełnić i podpisać WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE ZDALNEGO 

EGZAMINU DYPLOMOWEGO (w załączeniu),  
• załączyć  potwierdzenie opłaty za wydanie dyplomu. 

Tak przygotowany komplet dokumentów należy przesłać mailem z konta studenckiego 
w domenie upwr.edu.pl do pracownika prowadzącego kierunek studiów w Dziekanacie 
w terminie do 20 stycznia. 

 
 

UWAGA: PRACA KTÓRĄ NALEŻY POBRAĆ I PRZESŁAĆ DO DZIEKANATU 
MUSI BYĆ EGZEMPLARZEM  Z ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH (wgrana 
praca ma nadawany swój indywidualny numer oraz znaki wodne!) 
 
 
 



DODATKOWE INFORMACJE 
 

1. Wysokość opłaty za dyplom: 
• za oryginał dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami w języku 

polskim – 60 złotych 
• za oryginał dyplomu ukończenia studiów wraz z jednym odpisem w języku 

polskim i jednym odpisem w języku obcym – 100 złotych (skan podpisanego 
wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym musi być złożony do 
dnia egzaminu dyplomowego). 

           Wpłatę za dyplom należy przelać na indywidualny nr konta studenta. 
2. Karta obiegowa będzie rozliczona przez Dziekanat do dnia egzaminu dyplomowego. 
3. Terminy egzaminów są ustalane indywidualnie przez Dziekana 
4. Zgodnie z §34 p. 4 i § 37 p. 3  Regulaminu studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym 

we Wrocławiu „egzamin  dyplomowy powinien odbyć się w terminie 
nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej ” 

5. Pozostałe przepisy obowiązujące na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu 
dotyczące składania prac dyplomowych, trybu odwołań i innych ustaleń określa 
Regulamin Studiów - Rozdział „Praca dyplomowa”, Zarządzenie nr 155/2020 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2020 roku i 
Zarządzenie nr 156/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.  
 


