Składanie pracy dyplomowej w APD - instrukcja dla
kierującego pracą i recenzentów
Działania kierującego pracą dyplomową
Student daje do APD plik w formacie PDF z pracą dyplomową, wcześniej zaakceptowaną
przez promotora i gotową do przekazania do badania antyplagiatowego na co najmniej 7
dni przed wyznaczonym terminem złożenia pracy w Biurze Obsługi Kształcenia.
Po wprowadzeniu przez studenta pliku z pracą dyplomową do APD kierujący pracą dyplomową
wykonuje czynności przypisane do Kroku 3 w APD (Akceptacja danych) czyli:
1. sprawdza:
- dane wprowadzone do APD przez autora/autorów pracy,
- pracę wprowadzoną do APD w postaci pliku w formacie PDF,
Praca dyplomowa musi spełniać następujące wymagania:
•

objętość pracy licencjackiej bądź inżynierskiej powinna się zawierać w wymiarze od 40
do 70 stron maszynopisu liczonych od wstępu do zakończenia, natomiast pracy
magisterskiej – w wymiarze od 60 do 100 stron maszynopisu liczonych od wstępu do
zakończenia.
UWAGA! Prace nie spełniające tego wymogu nie mogą zostać dopuszczone do
obrony.

•

czcionka i marginesy:
✓ czcionka Times New Roman,
✓ wielkość czcionki podstawowej 12 pkt., 1800 znaków na stronie A4 (30 wierszy
po 60 znaków),
✓ odstęp między wierszami na 1,5 wiersza, marginesy: górny, dolny, prawy – 2,5
cm, lewy margines - 3,5 cm, do wydruku należy ustawić marginesy lustrzane,
✓ numeracja stron w stopce
- strona 1 to strona tytułowa – numeracja tej strony jest niewidoczna („ukryta”)
- strona 2 to słowa kluczowe – numeracja tej strony jest niewidoczna ( „ukryta”) Słowa
kluczowe - 5-7 słów , nie więcej niż 9
- strona 3 to spis treści – od tej strony numeracja jest widoczna
- jeśli spis treści mieści się na jednej stronie (trzeciej ) to kolejną stronę należy zostawić
pustą (czwartą )
- wstęp zaczynamy od strony 5
- nowy rozdział zawsze zaczynamy od nowej strony ( prawej bądź lewej)

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA STRONĘ TYTUŁOWĄ PRACY - jeśli nie będzie ona
zgodna ze wzorem strony tytułowej WSGE, Student będzie odesłany do poprawy. Nie będzie
możliwości poprawy prac w Uczelni.
Wzór strony tytułowej https://wsge.edu.pl/strona-tytulowa-2019

2. zleca badanie pracy dyplomowej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA),

Następnie kierujący pracą dyplomową akceptuje wynik raportu z badania antyplagiatowego
oraz zapoznaje się z treścią oświadczenia kierującego pracą i je zatwierdza.
Uwaga! Bez zatwierdzenia oświadczenia, kierujący pracą dyplomową nie będzie miał
możliwości przejścia do kolejnego kroku (Wystawianie recenzji). Oświadczeń tych nie
zamieszcza się w pracy dyplomowej.

Po zatwierdzeniu oświadczeń przycisk Przekaż do wpisania recenzji staje się aktywny,
kierujący pracą dyplomową może przejść do wystawiania recenzji.

Student powinien złożyć zatwierdzoną pracę dyplomową w Biurze Obsługi kształcenia na co
najmniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu.
Po złożeniu przez studenta pracy dyplomowej w Biurze Obsługi Kształcenia, pracownik BOK
wprowadza do systemu USOS komplet informacji koniecznych do oceny pracy dyplomowej i
przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, a następnie powiadamia promotora i recenzenta o
możliwości zamieszczenia recenzji w APD.
Kierujący pracą dyplomową oraz recenzent nie później niż trzy dni przed terminem egzaminu
zamieszczają w APD recenzje pracy dyplomowej wraz z jej ocenami.

Po wprowadzeniu recenzji należy ją zatwierdzić.

Uwaga! Zatwierdzenie recenzji oznacza zatwierdzenie elektroniczne podpisu na recenzji, w
pliku PDF pojawi się stosowna informacja. Dzięki temu recenzja wydrukowana przez
pracownika dziekanatu po zakończonym egzaminie dyplomowym w celu umieszczenia jej w

teczce studenta nie musi być już podpisywana przez jej autora. Zatwierdzenie elektroniczne
podpisu na recenzji jest równoznaczne z jej podpisaniem.
Student powinien złożyć zatwierdzoną pracę dyplomową w Biurze Obsługi kształcenia na co
najmniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu.
HARMONOGRAMY (godzinowe + składy komisji) na poszczególne dni
publikowane na kilka dni przed wyznaczoną datą obrony.

obron będą

