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1. Wstęp 

Możliwość zgłaszania i wybierania tematów prac/projektów dyplomowych za pośrednictwem Ar-

chiwum Prac Dyplomowych dotyczy tych wydziałów, które zdecydowały się wdrożyć ten moduł. 

Dostęp do modułu Archiwum Prac Dyplomowych (dalej APD) możliwy jest przez USOSweb, z za-

kładki Aktualności (Rys. 1) lub bezpośrednio przez link: https://apd.usos.agh.edu.pl/ 

 
Rys. 1 

2. Wyszukiwanie tematu 

 Aby wyszukać proponowany temat pracy/projektu w APD, przechodzimy do zakładki Katalog, 

a następnie wybieramy Tematy > wyszukiwanie lub Tematy > katalog (Rys. 2). W przypadku korzy-

stania z wyszukiwarki, w oknie wyszukiwania należy podać tytuł pracy lub nazwisko osoby zgłaszają-

cej temat. Istnieje też możliwość zawężenia wyszukiwania do jednego typu pracy/projektu (licen-

cjacka, inżynierska, magisterska, itd.). 

https://apd.usos.agh.edu.pl/
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Rys. 2 

W przypadku wyszukiwania przez katalog wyświetlona zostanie tabela z wszystkimi dostępnymi 

tematami. Listę można zawęzić używając mechanizmu filtrowania, który pozwala określić jednostkę, 

typ pracy, kierunek studiów oraz status tematu (Rys. 3). Tematy wyświetlają się według kolejności 

publikowania przez osoby zgłaszające tematy. Tematy prac/projektów mogą zgłaszać ustaleni koordy-

natorzy lub osoby, które będą pełnić funkcję opiekuna (promotora) pracy.  

 
Rys. 3  
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2.1.  Statusy tematów 

Przy wyborze tematu należy zwrócić uwagę na statusy wyświetlanych tematów: 

• Dostępny — tematem nie jest zainteresowana żadna osoba, można ubiegać się o przypisanie 

do tematu 

• Dostępny częściowo — status dla tematów, o które może ubiegać się więcej niż jedna osoba. 

Oznacza, że zgłosiły się osoby zainteresowane tematem, lecz dopuszczalna jest większa liczba 

autorów i można aplikować 

• W trakcie negocjacji — status oznacza, że zgłosili się chętni (jedna lub więcej osób), ale usta-

lenia są w trakcie. Jest to informacja dla zainteresowanych, że temat może wkrótce przestać 

być dostępny 

• Zarezerwowany — temat jest zajęty, nie należy się o niego ubiegać 

 

2.2.  Rezerwacja tematu 

Po kliknięciu w wybrany temat pracy/projektu zostaną wyświetlone informacje na jej temat.  

Z tego poziomu można też skontaktować się osobą zgłaszającą temat interesującej nas pracy, ko-

rzystając z ikonki koperty (Rys. 4). W razie wątpliwości każdy temat można też dodać do obserwowa-

nych, klikając w odpowiedni przycisk (Rys. 4). 

 
Rys. 4 

Po ustaleniu szczegółów osoba zgłaszająca temat musi złożyć formalny wniosek o zatwierdzenie 

tematu pracy/projektu z przypisanym nazwiskiem autora (studenta).  
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Wniosek zgłoszeniowy musi zostać elektronicznie podpisany przez osobę zgłaszającą temat (koor-

dynatora wniosku), wskazanego przez nią opiekuna (jeśli jest to inna osoba niż ta zgłaszająca temat) 

oraz przez studenta – przyszłego autora pracy/projektu.  

3. Podpisanie wniosku 

Informacja o konieczności złożenia podpisu wyświetli się w APD, w zakładce Moje APD, w kafelku 

Zadania (Rys. 5). 

 
Rys. 5 

Aby podpisać wniosek należy kliknąć w temat pracy w kafelku Zadania, następnie sprawdzić, czy 

dane zawarte w zakładce Informacje o wniosku są prawidłowe i jeśli wszystko się zgadza – przejść do 

zakładki Podpisy i podpisać wniosek (Rys. 6).  

 

  
Rys. 6 
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W zależności od wydziału – wniosek zostaje zatwierdzony automatycznie lub musi zostać rozpa-

trzony przez komisję – zgodnie z procedurami obowiązującymi na danym wydziale. Jeśli komisja z ja-

kiegoś powodu nie rozpatrzy wniosku pozytywnie i cofnie go do poprawy, to po jego korekcie student 

musi podpisać go ponownie.  

Po tym, jak wniosek zostanie zatwierdzony, w zakładce Moje APD pojawi się kafelek Prace dyplo-

mowe (Rys. 7).  

 
Rys. 7 

4. Status pracy/projektu dyplomowego 

Do czasu uruchomienia procesu składania prac/projektów dla danego toku studiów praca/projekt 

będzie miał status Nie do modyfikacji, który nie pozwala na dodanie abstraktu, słów kluczowych oraz 

plików z pracą/projektem (Rys. 8). Zasady złożenia prac/projektów dyplomowych przygotowywane są 

na każdym wydziale z uwzględnieniem zapisów Regulaminu studiów AGH i obowiązują studentów da-

nego toku studiów. 
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Rys. 8 

Rozpoczęcie procesu złożenia pracy dyplomowej/projektu dyplomowego będzie możliwe dopiero 

po tym, zostanie zmieniony status pracy na Wprowadzenie przez autora danych o pracy. Po tym, jak 

praca zmieni status, w zakładce Moje APD pojawi się kafelek Zadania: Uzupełnij informacje o pracy 

(Rys. 9). Szczegółowe informacje dotyczące procesu złożenia pracy dyplomowej/projektu dyplomo-

wego znajdują się w osobnej instrukcji: USOSweb i APD – Proces dyplomowania. 

 
Rys. 9 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: pomoc-usos@agh.edu.pl  

https://www.usos.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/j/usos/system/Pisma/USOSweb-APD-Proces-dyplomowania-Instrukcja-dla-studenta.pdf
mailto:pomoc-usos@agh.edu.pl

