
Zarzqdzenie nr l0
Rektora Uniwersvtetu w Biatvmstoku

z dnia 29 majt 2014 r.

zmieniaiqce Zarzqdzenie nr I8 Rektora Uniwersylelu w Bialymstoku z dnia I6 maja 2013 r.
w sprawie elektronicT,nego archiwizowania prac dyplomowych

Na podstawie $ l0 ust. 2 w zwiqzku z $ | l ust. 2 Rozporzqdzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wylszego z dnia 14 wrzeSnia 201 | r. w sprawie dokumentacji przebiegu studi1w
(Dz. U. Nr 201 poz.l I 88) zarz4dza sig, co nastEpuje:

$l
W Zarz4dzeniu nr l8 Rektora Uniwersyetu w Bialymstoku z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie
clektronicznego archiwizowania prac dyplomowych wprowadza sig nastgpuj4ce zmiany:

l) g 6 otrzymuje brzmienie:

,,$ 6. I . Za prawidlowe funkcjonowanie systemu APD na wydziale odpowiada
wydzialowy koordynator APD powolany przez dziekana.
2. W ydzialowy koordynator jest uprawniony do zarz4dzania w systemie APD

procesem przygotowania pracy dyplomowej do obrony, a w szczeg6lnoSci do:
l) wydawania decyzji w sprawie zmiany statusu pracy, ustawiania i zmiany

parametr6w (widocznoSi plik6w, status pracy),
2) zarz4dzania zalqcznikami do pracy dyplomowej,
3) kontroli i modyfikacji statusu prac student6w, kt6rzy nie przystqpili do

obrony,
4) usuwania i przywracania recenzji do edycji na uzasadniony, pisemny

wniosek promotora lub recenzenta zaakceptowany przez dziekana."
2) w$7wust.2:

- uchyla sig pkt 6,

3) w $ 8 w ust.3 pkt I i 2 otrzymuj4brzmienie:

,,l) przygotowanie danych przez dziekanat, zgodnie z $ 2,

2) wprowadzenie przez studenta danych zwi4zanych z prac4 dyplomowq oraz

zal4cznik6w do pracy, zgodnie z $ 3,"
4) w $ 8 ust. 3 pkt6otrzymujebrzmienie:

,,6) umieszczenie w systemie APD wyniku sprawdzenia pracy dyplomowei przez

osobg odpowiedzialn4 za przeprowadzenie procedury antyplagiatowej,"

5) w $ 8 ust. 3 po pkt 8 dodaje sig pkt 9:

,,9) dokonanie recenzji pracy dyplomowej odpowiednio przez promotora i recenzenta

na co najmniej 3 dni przed obron4."

$2
I . Tekst jednolity Zarz4dzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia

16 maja 2013 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowycft stanowr

Zal4cznik do nin iej sze go Zarzqdzenia.

2- Zarzqdzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
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Z^l4cznik
do Zarz4dzcnia nr l 0 Rcktora U wB z dn ia 29 naja 20l' 4 r .

(l?kttjcdnolil) Tar.qrlzenio nr lE Rcltoro UhB zdnio I6 maja 2011r.)

Zarz4dzenie nr l8
Rektora Uniwersvtetu w Bialvmstoku

z dlnia 16 maja 2013 r.

w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomonych

Na podstawie $ l0 ust. 2 w zwiqzku z $ 11 ust. 2 Rozporzqdzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 14 wrzeinia20l I r. w sprawie dokumentacji przebiegu studi6w
(Dz. U. Nr 201 poz.ll88) zarz4dza sig, co nastgpuje:

l.
lil

W Uniwersy.tecie w Bialymstoku prace dyplomowe student6w studi6w pierwszego
i drugiego stopnia oraz jednolitych studi6w magisterskich archiwizowane s4 w wersjL

elektronicznej za pomoeE systemu Archiwum Prac Dyplomowych, zwanego dalej APD.
Niniejsze Zarz4dzenie okeSla tryb i zasady archiwizowania w wersji elektronicznej prac,

o kt6rych mowa w ust. l, w systemie APD.

E2
Pracownicy dziekanatu zobowiqzani s4 do wprowadzenia do systemu USOS podstawowych
danych dotycz4cych prac dyplomowych przewidzianych do obrony, tj.:
I ) kodu dyplomu, jednostki, kierunku/ specjalno5ci,
2) tematu pracy dyplomowej (w jgzyku oryginalu),
3) daty zatwierdzenia tematu pracy dlplomowej,
4) kodu seminarium (realizowanego w ostatnim semestrze studi6w),
5) danych promotora, opiekuna pracy, recenzent aJrccenzent6w,
6) danych skladu komisji przeprowadzaj4cej egzamin dyplomowy,
7) daty zlolenia pracy dyplomowej.
Pracownicy dziekanatu wprowadzaj4cy dane, o kt6rych mowa w ust. l, w celu
umo2liwienia studentowi wprowadzenia pozostalych danych dotycz4cych pracy
dyplomowej, ustawiaj4 w systemie USOS status pracy dyplomowej na I etapie - ,,do
modyfikacji student ma wpisai streszczenie w APD" i wprowadzajq polecenie

l.

archiwizowania w APD.
3. Pracownicy dziekanatu drukujq z systemu USOS recenzjg pracy dyplomowej i protok6l

egzaminu dyplomowego.
4. Pracownicy dziekanatu kontroluj4 poprawno5i zlolonych przez studenta dokument6w,

w tym o6wiadczenia stanowi4cego Za\4cznik do niniejszego Zarzqdzenia.

lj3
Studenci, kt6rych dane dotycz4ce pracy dyplomowej zostaly wprowadzone do systemu USOS
przez pracownika dziekanalrt, przed przyst4pieniem do egzaminu dyplomowego, zobowi4zani
sq do wykonania nastgpuj4cych czynnoSci:

l) podania lub uaktualnienia w dziekanacie wydzialu danych kontaktowych,
a w szczeg6lnoSci adresu e-mail,

2) nyboru w APD jgzyka pracy,
3) wypelnienia w APD formul arza zawieraj4cego szczeg6lowe dane dotycz4ce pracy

dyplomowej: tematu pracy w jgzyku angielskim (eZeli praca byla przygotowana
w jgzyku polskim lub jgzyku obcym innym niz jgzyk angielski), tematu pracy
w jgzyku polskim (eZeli praca byla przygotowana w jgzyku innym niZ polski), sl6w
kluczowych i streszczenia pracy w jgzyku polskim (oraz jgzyku obcym jeZeli praca

zostala przygotowana w jgzyku innym niZ polski), po uprzednim uzgodnieniu tre6ci

tych danych z promotorem,

2.



4) wprowadzenia do APD przygotowanej pracy dyplomowej (eden egzemplarz pracy
powinien byt przekazany w formacie PDF, drugi w postaci pliku edflowalnego) wraz
z ewentualnymi zal1cznikami umieszczonymi w archiwum zip (formacie zip),

5) zloZenia w dziekanacie kompletu dokument6w wymaganych do przyst4pienia do
egzaminu dyplomowego, w tym egzemplarza wydrukowanej z systernu APD pracy
dyplomowej; warunkiem zlolenia dokumentacji jest osi4gnigcie 5 etapu statusu pracy
dyplomowej, z zastrzezeniem $ 8 ust. 3 pkt 4.

$4
Do podstawowych obowiqzk6w promorora zwi1zanych z APD nalezy w szczeg6lnoSci:

l) podanie lub uaktualnienie w dziekanacie danych kontaktowych, a w szczeg6lnoSci
adresu poczty elektronicznej znajduj4cej sig na serwerze UwB oraz komunikowanie sig

za pomoc4 wskazanej poczty elektronicznel ze studentem,
2) wsp6lpraca ze studentem w zakresie ustalenia sl6w kluczowych pracy dyplomowej

i jej streszczenia oraz zatwierdzenia tych danych,
3) zatwierdzenie w APD przyjgtej pracy dyplomowej,
4) dokonanie w APD recenzji pracy dlplomowej.

05
Do podstawowych obowiqzk6w recenzenta zwiEzanych z APD naleZy w szczeg6lnoSci:

l) podanie lub uaktualnienie w dziekanacie danych kontaktowych, a w szczeg6lnodci
adresu poczty elektronicznej znajduj4cej sig na serwerze UwB oraz komunikowanie sig

za pomoc4 wskazanej poczty elektronicznej ze studentem,
2) wsp6lpraca z promotorem w celu dokonania recenzji pracy dyplomowej,
3) dokonanie w APD recenzji pracy dlplomowej.

$6
l. Za prawidlowe lunkcjonowanie systemu APD na wydziale odpowiada wydzialowy

koordynator APD powolany przez dziekana.
2. Wydzialowy koordynator jest uprawniony do zarzqdzania w systemie APD procesem

przygotowania pracy dyplomowej do obrony a w szczeg6lnoSci do:

l) wydawania decyzji w sprawie zmiany statusu pracy, ustawiania i zmiany parametrow
(widoczno6d plik6w, status pracy),

2) zarz4dzania zal4cznikami do pracy dyplomowej,
3) kontroli imodyfikacji statusu prac student6w, kt6rzy nie przystqpili do obrony.
4) usuwania i przywracania recenzji do edycji - na uzasadniony, pisemny wniosek

promotora lub recenzenta zaakceptowany przez dziekana.

$7
l. Za prawidlowe funkcjonowanie systemu APD na uczelni odpowiada administrator systemu

APD powolany przez rektora.
2. Do podstawowych obowi4zk6w administratora systemu APD naleZy:

I ) nadawanie uprawnieri wydzialowym koordynatorom APD,
2) nadawanie uprawnieri osobom odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury

antyplagiatowej,
3) aktualizacja oprogramowania,
4) archiwrzacja danych,
5) przygotowanie aktualnej instrukcji obslugi APD dla uZy'tkownik6w systemu,

6) uchylony

ti8
l. W przypadku wydzial6w, na kt6rych w procesie przygotowania pracy do obrony korzysta

sig z systemu antyplagiatowego, dziekan wydzialu Wznacza osobg odpowiedzialn4 za

przeprowadzenie procedury antlplagiatowej.



2.

3.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie procedury antyplagiatowej w systemie APD
otrzymuje uprawnienia,,zarz4dzania zal4cznlkami do pracy".
Dla wydzial6w, kt6re w procesie przygotowania pracy do obrony korzystaj4 z systemu

antyplagiatowego, ustala sig nastgpuj4c4 kolejnoSi dzialali:
I ) przygotowanie danych przez dziekanat, zgodnre z $ 2,
2) wprowadzenie przez studenta danych zwi4zwrych z prac4 oraz zal4cznikow

do pracy dyplomowej, zgodnie z $ 3,

3) zapoznanie sig promotora z pracEi zatwierdzenie wersji papierowej pracy dyplomowej,
4) zlolenie przez studenta w dziekanacie kompletu dokument6w, w terminie ustalonym

przez dziekana; warunkiem zlozenia dokumentacj i jest osi4gnigcie 3 etapu statusu pracy
dyplomowej,

5) rozpoczgcie procedury antyplagiatowej zgodnie z regulaminem ustalonym przez

dziekana,
6) umieszczenie w systemie APD wyniku sprawdzenia pracy dyplomowej przez osobg

odpowiedzialn4 za przeprowadzenie procedury antyplagiatowej,
7) poinfonnowanie promotora, przez osobg przeprowadzaj4c4 procedurg antyplagiatowE,

o zakoficzeniu sprawdzania pracy dyplomowej,
8) zapoznanie sig z wynikiem sprawdzenia pracy dyplomowej oraz zatwierdzenie pracy

pzez promotora,
9) dokonanie recenzji pracy dyplomowej odpowiednio przez prcmotora irecenzenta na co

najmniej 3 dni przed obronq.

$e
W przypadku koniecznoSci wprowadzenia zmian dotycz4cych danych statusu pracy czy
moZliwoSci edycji pracy, recenzji lub zal4cznik6w, wniosek ze wskazaniem koniecznego
zakresu zmian, zaakceptowany przez dziekana, skladany jest w dziekanacie lub
u wydzialowego koordynatora APD. Wniosek moZe byi zlo2ony przez: dziekana, promotora,
recenzenta, studenta.

$ l0
I . Status pracy dyplomowej w systemie APD okreSla stopieri jej zaawansowania w

pigcioetapowej skali APD.
2. W przypadku prac dyplomowych student6w, kt6rzy nie przyst4pili do egzamtnu

dyplomowego, w terminie okreSlonym organizacj4 roku akademickiego ustalon4 przez

rektora, wydzialowy koordynator APD ustawia status tych prac na etapie l, a nastgpnie
zmienia parametry na "praca bez praw do modyfikacji" i wydaje polecenie ,,nie do

archiwizacji".
3. Po zakonczonym z ocenq pozytywnq egzaminie dyplomowym dalsza edycja

elektronicznego egzemplarza pracy dyplomowej przez studenta nie jest mo2liwa.
4. W APD wszyscy uZytkownicy majq dostgp do katalogu z listq prac i wyszukiwarki. TreSi

pracy oraz recenzje dostgpne sq tylko dla autora, opiekuna (promotora) i recenzenta.

$ ll
Prace dyplomowe dopuszczone do obrony na Uniwersytecie w Bialymstoku gromadzone sE,

przechowlruvane i udostgpniane przez Uczelnig w zakresie wynikaj4cym z obowi4zuj4cych
przepis6w prawa, w postaci niezmienionej, z poszanowaniem praw osobistych i maj4tkowych
tw6rcy.

$12
Zarz4dzente wchodzi w Zyciez dniem I pa2dziemika20l3 r., z zasrrzezeniem ust.2.
Rada Wydzialu moze podjqi decyzjg o rozpoc4ciu archiwizowania prac dyplomowych,
o kt6rych mowa w $ I ust. 1, w wersji elektronicznej za pomoc4 systemu Archiwum Prac

t.
2.

Dyplomowych w roku akademi ckim 201212013.
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OSwiadczenie

Przedkladaj4c w roku akademickim20.....-120...... Promotorowi pracg dyplomowq pod tytulem: .......

Zalqcznik
do Zarz4dzenia nr I E Rektora UwB

z dnia l6 maja 2013 r.

Bialystok, dnia

imi g i n6:n is ko studentals tudenl ki

l. N iniejszym o6wiadczam i2:
l) praca dyplomowa zostala napisana przeze mnie samodzielnie,
2) w swojej pracy korzystalem lam z material6w ir6dlowych wymieniajqc autora,

i 2r6dlo jej publikacji,
3) k6tkie fragmenty prac innych autor6w zamieszczalem/am w

a w przypisie/bibliografi i podawalemlam 2r6dlo tego cytatu,

2.

^

3.

4) praca nie zawiera Zadnych danych, informacji i material6w, kt6rych publikacja niejest prawnie

dozwolona,
5) tre56 pracy dyplomowej dostarczonej do dziekanatu w wersji papierowej pokrywa sig z treSciq

pracy zamieszczonej przeze mnie w Archiwum Prac Dyplomowych UwB (APD).
Skladaj4c niniejsze odwiadczenie jestem Swiadomyla, 2e przywlaszczenie sobie autorstwa lub

wprowadzenie w bl4d co do autorstwa caloSci lub czg6ci cudzego utworu:
l) jest przestgpstwem - zagro2onym odpowiedzialnoSci4 karn4, na podstawie ustawy z dnia

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokewnych (t. j. z 20O6 r. Dz. U. Nr 90, poz,

631 z p62n. zm.),
2) stanowi przeslankg do odmowy nadania tyulu zawodowego iodmowy wydania dyplomu,
3) stanowi przeslankg do wznowienia zakoficzonego postgpowania w sprawie nadania tytulu

zawodowego i wydania dyplomu.
Udzielam Uniwersltetowi w Bialymstoku nieodplatnej licencji niewyl4cznej na umieszczenie
i przechow;vanie wskazanej wy2ej pracy, w wersjielektronicznej, w zbiorach systemu Archiwun
Prac Dyplomowych UwB, oraz jej zwielokrotnianie i udostgpnianie w formie elektronicznej w
zakresie koniecznym do weryfikacji autorstwa tej pracy i ochrony przed przywlaszczeniem jej
autorstwa.
Udzielam Uniwersl,tetowi w Biatymstoku nieodplatnej licencji niewyl4cznej do korzystania
z pracy dyplomowej bez ograniczei czasowych i terytorialnych poprzez tmieszczenie wskazanej

wyZej pracy, w wersj i elektronicznej, w Repoz)'torium Uniwersltetu w Bialymstoku (RUB)
i udostgpn ian ie j ej osobom uprawnionym do korzystania zjego zasob6w.

czyte lny pod pis s tude ntq/ki

f4ul pozycj i

cudzyslowie,


