Zanqdzenie nr 18
Rektora Uniwersytetu w Biatymstoku
z dnia l6 maja 2013 r.
w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych

Na podstawie $ l0 ust.2w zwi4zku z $ ll ust. 2 Rozporz4dzsnia Ministra Nauki
i Szkolnictwa WyZszego z dnia 14 wrzesnia 20ll r. w sprawie dokumenlac.ii przebiegu
studitiw (Dz. U. Nr 201 poz.l I 88) zarz4dza siE, co nastqpuje:

sl

l. w
2.

Uniwersytecie w Bialymstoku prace dyplomowe student6w studi6w pierwszego
i drugiego stopnia oraz jednolitych studi6w magisterskich archiwizowane s4 w wersji
elektronicznej za pomocq systemu Archiwum Prac Dyplomowych, zwanego dalej APD'
Niniejsze Zarzqdzenie okresla tryb i zasady archiwizowania w wersji elektronicznej prac,
o kt6rych mowa w ust. l, w systemie APD.

$2

do systemu USOS
przewidzianych
do obrony, tj.:
podstawowych danych dotycz4cych prac dyplomowych
l) kodu dyplomu, jednostki, kierunkr:/ specjalnoSci,
2) tematu pracy dyplomowej (w jqzyku oryginalu),
3) daty zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej,
4) kodu seminarium (realizowanego w ostatnim semestrze studi6w),
5) danych promotora, opiekuna pracy, recenzenta./recenzent6w,
6) danych skladu komisji przeprowadzil4cej egzamin dyplomowy,
7) daty zlozenia pracy dyplomowej.
2. Pracownicy dziekanatu wprowadzaj4cy dane, o kt6rych mowa w ust. w celu
umozliwienia studentowi wprowadzenia pozostalych danych dotycz4cych pracy
dyplomowej. ustawiaj4 w systemie USOS status pracy dyplomowej na I etapie -,do
APD" wprowadzajq polecenie
modyfikacji student ma wpisai streszczenie
archiwizowania w APD.
3. Pracownicy dziekanatu drukuj4 z systemu USOS recenzjq pracy dyplomowej i protok6l
egzaminu dyplomowego.
4. Pracownicy dziekanatu kontroluj4 poprawnoSd zloaonych przez studenta dokument6w,
w tym oSwiadczenia stanowi4cego Zal4cznlk do niniejszego Zarz4dzenial.

Pracownicy dziekanatu zobowiqzani

s4 do

wprowadzenia

l,

w

i

$3
zostaly wprowadzone do systemu USOS
pracy
dyplomowej
dane
dotycz4ce
ktorych
Studenci,
przyst4pieniem
do
egzaminu dyplomowego. zobowiqzani
przez pracownika dziekanatu, przed
s4 do wykonania nastQpuj4cych czynnosci:
dziekanacie wydzialu danych kontaktowych.
podania lub uaktualnienia
a w szczeg6lnoSci adresu e-mail,
2) wyboru w APD jEzyka PracY,
3) wypelnienia w APD formul arza zawieraj4cego szczeg6lowe dane dotycz4ce pracy
dyplomowej: tematu pracy w jqzyku angielskim (eZeli praca byla przygotowana
w jgzyku polskim lub jgzyku obcym innym niZ jqzyk angielski)' tematu pracy w
jEzyku polskim (e2eli praca byla przygotowana w jEzyku innym niZ polski), sl6w
kluczowych i streszczenia pracy w jEzyku polskim (oraz jEzyku obcym je2eli praca
zostala przygotowana w jEzyku innym niz polski), po uprzednim uzgodnieniu tresci
tych danych z promotorem,
4) wprowadzenia do APD przygotowanej pracy dyplomowej (eden egzemplarz ptacy
powinien byt. przekazany w formacie PDF, drugi w postaci pliku edytowalnego) wraz
z ewentualnymi zal1cznikami umieszczonymi w archiwum zip (formacie zip)'

l)

w

5)

zlozenia w dziekanacie kompletu dokument6w wymaganych do przystqlienia do
egzaminu dyplomowego, w tym egzemplarza wydrukowanej z systemu APD pracy
dyplomowej; warunkiem zloLenia dokumentacji iest osiEgnigcie 5 etapu statusu pracy
dyplomowej, z zastrzezeniem $ 8 ust.3 pkt4.

$4

Do podstawowych obowi4zk6w promotora zwi4zanych z APD naleZy w szczeg6lnoSci:
1) podanie lub uaktualnienie w dziekanacie danych kontaktowych, a w szczeg6lno{ci
adresu poczty elektronicznej znaidu.i4cej sig na serwerze UwB oraz komunikowame
sig za pomocq wskazanej poczty elektronicznej ze studentem,
2) wsp6lpraca ze studentem w zakresie ustalenia s16w kluczowych pracy dyplomowej
i jej streszczenia oraz zalwierdzenia tych danych,
3) zatwierdzenie w APD przyj Ete.i pracy dyplomowej,
4) dokonanie w APD recenzji pracy dyplomowej.

$s

z APD nale2y w szczeg6lno5ci:
podanie lub uaktualnienie w dziekanacie danych kontaktowych, a w szczeg6lnorici
adresu poczty elektronicznej znajduj4cej sig na serwerze UwB oraz komunikowanre

Do podstawowych obowiEzk6w recenzenta zwiqzanych

l)

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

{6
l. Za prawidlowe funkcjonowanie systemu APD na wydziale odpowiada wydzialowy
koordynator APD powolany przez dziekana.
2.

Wydzialowy koordynator APD jest uprawniony do ustawiania parametr6w pracy

(widocznoSi plik6w, status pracy) oraz zarz4dzania zalqcznikami do pracy dyplomowej.
3. W ramach nadanych uprawniei wydzialowy koordynator zobowiEzany jest
w szczeg6lnoSci do:
l) wydawania decyzji w sprawie zmiany statusu pracy i zmiany parametr6w w systemie
APD.
2) zarz4dzania widocznoSci4 zalEcznik6w pracy,
3) kontroli i modyfikacji statusu prac student6w. kt6rzy nie przyst4pili do obrony.

$7
l Za prawidlowe funkcjonowanie systemu APD na uczelni odpowiada administrator
systemu APD powolany przez rcktota.
2. Do podstawowych obowi4zk6w administratora systemu APD nalezy:
I ) nadawanie uprawnieri wydziaiowym koordynatorom APD,
2) nadawanie uprawniefr osobom odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury
antyplagiatowej,

3) aktualizacia oprogramowania,
4) archiwizaoja danych,
5) przygotowanie aktualnei instrukcji obslugi APD dla uZytkownik6w systemu.
6) usuwanie lub przywracanie do edyc.ii recenzji w systemie - na wniosek uydzialowego
koordynatora APD.

s8
W przypadku wydzial6w, na kt6rych w procesie przygotowania pracy do obrony korzysta
sig z systemu antyplagiatowego, dziekan wydzialu Wznacza osobE odpowiedzialn4 za
przeprowadzenie procedury antyplagiatowej.
2. Osoba odpowie dzialna za przeprowadzenie procedury antyplagiatowej w systemie APD
otrzymu.je uprawnienia,,zarz4dzania zal4cznikami do pracy"1.

Dla wydzial6w, kt6re w procesie przygotowania pracy do obrony korzystajq z systemu

3.

antyplagiatowego, ustala sig nastEpuj4c4 kole.inoSi dziala6:
l) przygotowanie danych przez dziekanat, zgodnie z $ 3,

2)

3)
4)
5)
6)
7)
g)
9)

wprowadz-e

n\e przez studenta danych zwi4zanych z prac4 otaz

do pracy dyplomowej, zgodnie z $ 4,

zapoznanie

sig promotora z prac4 i

zalqcznlk6w

zatwierdzenie wers.ii papierowe.i pracy

dyplomowe.i,
zlolenie przez studenta w dziekanacie kompletu dokument6w, w terminie ustalonym
przez dziekana warunkiem zloaenia dokumentacji jest osiqgniEcie 3 etapu statusu
pracy dyplomowej,
rozpoczgcie procedury antyplagiatowe.i zgodnie z regulaminem ustalonym przez
dziekana.
umieszczenie w systemie APD wyniku sprawdzenia pracy dyplomowej przez osobE
odpowiedzialn4 za przeprowadzenie procedury antyplagiatowej (wynik wprowadza si9
w postaci zal4cznika do pracy w formacie PDF).
poinformowanie promotora, przez osobg przeptowadzaj4c4 procedurg antyplagiatowE,
o zakoficzeniu sprawdzania pracy dyplomowej'
zapoznanie siq z wynikiem sprawdzenia pracy dyplomowel oraz zatwierdzenie pracy
przez promotora,
dokonanie recenzji pracy dyplomowej odpowiednio przez promotora i recenzenta.

{i9

W przypadku koniecznoSci wprowadzenia zmian dotycz4cych danych' statusu pracy

czy
moZliwoSci edycji pracy, recenzji lub zalqcznik6w, wniosek ze wskazaniem koniecznego
zakresu zmian, zaakceptowany przez dziekana, skladany jest w dziekanacie lub
u wydzialowego koordynatora APD. Wniosek moZe byi zloaony przez: dziekana, promotora,
recenzenta. studenta.

1.

2.

3.

4.

e l0
systemie APD okresla stopiefi

jej zaawansowanta
Status pracy dyplomowej w
w pipcioetapowej skali APD.
W przypadku prac dyplomowych student6w' kt6rzy nie przyst4pili do egzamtnu
dyplomowego, w terminie okreslonym organizaci4 roku akademickiego ustalon4 przez
rektora. wydzialowy koordynator APD ustawia status tych prac na etapie l, a nastqpnie
zmienia parametry na "praca bez ptaw do modyfikacji" i wydaje polecenie .,nie do
archiwizacji".
Po zakonczonym z ocen4 pozytywn4 egzaminie dyplomowym dalsza edycja

clektronicznego egzemplarza pracy dyplomowej przez studenta nie jest moZliwa'
W APD wszyscy u2ytkownicy majq dostpp do katalogu z listq prac i wyszukiwarki. Tre56
pracy oraz recenzje dostEpne s4 tylko dla autora, opiekuna (promotora) i recenzenta'

6ll

Prace dyplomowe dopuszczone do obrony na Uniwers)'tecie w Bialymstoku gromadzone s4
przechowywane i udostgpniane przez ]tJczelnig w zakresie wynikai4cym z obowi4zuj4cych

przepis6w prawa, w postaci niezmienionej, z poszanowaniem praw osobistych i maj4tkowych
tworcy.

612
1

.

2.

I pazdziernika 201 3 r., z zastrzeaeniem ust. 2.
Zarzqdzenie
Rada Wydzialu moZe podjqi decyzjp o rozpoczEciu archiwizowania prac dyplomowych,
o kt6rych mowa w $ I ust. l, w wersji elektronicznej za pomoc4 systemu Archiwum Prac
wchodzi w

Zycte z dniem

Dyplomowych w roku akademickim 2012

/.al4c/1ik
do Zarzqdzcnia nr l8
Rck(ora IJ$l]
z

dnia l6 maja 2013 r.
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Przedkladaj4c w roku akademickim 20..
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... Promotorowi pracg dyplomowq pod

ftulem:

... ...

iniejsrym o(wiadczam i2:
praca dyplomowa zostala napisana przeze mnie samodzielnie,
w swojej pracy korzystalem/am z material6w 2r6dlowych wymieniajqc autora, tytul pozycji
i 2r6dlo jej publikacji,
3) kr6tkie fragmenty prac innych autor6w zam iesz-czalem/am w cudzyslowte,
a w przypisie/bibliografi i podawalem/am 2r6dlo tego cytatu,
4) praca nie zawiera 2adnych danych, informacji i material6w, ktorych publikacja nie jest
prawn ie dozwolona.
5) treS6 pracy dyplomowej dostarczonej do dziekanatu w wersji papierowej pokrywa siE z treSci4
pracy zamieszczonei pneze mnie w Archiwum Prac Dyplomowych UwB (APD).
2. Skiadajqc niniejsze o:iwiadczenie jestem (wiadomyla,2e przywlaszczenie sobie autorstwa lub
wprowadzenie w bl4d co do autorstwa calo6ci lub czg5ci cudzego utworu:
l) jest przestQpstwem - zagrozonym odpowiedzialnosci4 karn4 na podstawie ustawy z dnia
4 f utego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tl. z 2006 r.Dz. U. Nr 90. poz'
631 z p62n.zm.),
2) stanowi przeslankg do odmowy nadania tytulu zawodowego i odmowy wydania dyplomu'
3) stanowi przeslankq do wznowienia zakoficzonego postEpowania w sprawie nadania tytulu
zawodowego i wydania dyPlomu.
3. Udzielam Uniwersytetowi w Bialymstoku nieodplatnej licencji niewylqczttej na umieszczenie
i przechowywanie wskazanej wy2ej pracy, w wersji elektron iczne.i, w zbiorach systemu
Archiwum Prac Dyplomowych UwB, oraz jej zwielokrotnianie i udostEpnianie w formie
elektronicznej w zakresie koniecznym do weryfikacji autorstwa 1ej pracy i ochrony przed
I

N

l)
2)

przywlaszczeniem
4.

jej autorstwa.

Biatymstoku nieodplaorej licencji niewyl4cznej do korzystania
z pracy dyplomowej bez ograniczei czasowych i terytorialnych poprzez umieszczenie wskazanej
wyze.i pracy, w wersji elektronicznej, w Repozytorium UDiwersytetu w Bialymstoku (RUB)
i udostEpn ian ie jej osobom uprawnionym do korzystania zjego zasob6w.
Udzielar.n Uniwersytetowi

w

czy te I ny podp is s tude

ntu/ki

