
Instrukcja dla studenta 

Aby wprowadzić: 

• tytuł pracy w języku angielskim, 

• streszczenie oraz słowa kluczowe, 

• wersję elektroniczną pracy (dokument w formacie PDF) oraz ewentualne załączniki  

student  musi zalogować się do systemu APD (https://apd.umk.pl/). 

Odpowiednia ikona znajduje się także na stronie głównej wydziału obok ikony dla 
systemu USOS oraz w systemie USOSweb. Po kliknięciu ikony ukaże się strona startowa 
systemu APD. 
 

 
 

Aby zalogować się do serwisu, należy użyć przycisku „zaloguj się” w prawy górnym rogu 
ekranu. Po zalogowaniu otworzy się automatycznie indywidualna strona studenta, który 
się zalogował: 

 

 
 

 

Na tej stronie znajduje się tabela „MOJE ZADANIA”.  Wykaz pisanych prac dyplomowych 
jest dostępny po wybraniu przycisku „MOJE PRACE”. 
Wypełnianie zadań przez studenta odbywa się poprzez wybranie tytułu pracy 
dyplomowej. Wtedy zostanie pokazany przebieg czynności w postaci uporządkowanych 
kroków. 

 



KROK 1 – Wpisywanie streszczenia i słów kluczowych 
System czeka na wprowadzenie przez autora pracy streszczenia (w polu Streszczenie) i 
słów kluczowych (w polu Słowa kluczowe). Powinno to być streszczenie i słowa kluczowe 
zamieszczone w papierowej i elektronicznej wersji pracy. Po wypełnieniu pól należy 
zatwierdzić zmiany (służy do tego przycisk ZAPISZ). 

 
 
Wybranie przycisku „ZAPISZ” pozwala na przejście do kolejnego kroku. 



KROK 2 – Wysłanie pliku z pracą dyplomową 
System czeka na przesłanie przez autora pracy pliku z elektroniczną wersją pracy. Praca 
powinna mieć format PDF, czyli nadawać się do odczytania programem Acrobat 
Reader.  
 
Instrukcja „Jak przygotować pracę dyplomową w formacie PDF?” jest dostępna na 
stronie głównej aplikacji APD. 

 
UWAGA: Zaleca się, aby plik na dysku lokalnym komputera nie zawierał spacji w nazwie 
oraz nie znajdował się w folderze posiadającycm spacje. 
 

 
 
Zapisany plik będzie pojawiał się na liście wszystkich plików dołączonych do pracy 
dyplomowej. Do czasu zakończenia etapu wysyłania, autor pracy obok każdej nazwy 
pliku zobaczy dostępną ikonę służącą do usunięcia go z repozytorium. 
 
System oczekuje, że po wgraniu wszystkich plików (dodatkowe załączniki wysyłamy w 
postaci archiwum ZIP), autor potwierdzi, że operacja przesyłania plików została 
zakończona (służy to tego przycisk WYSŁANO WSZYSTKIE PLIKI). 
 
Przycisk „POPRAW DANE PRACY” służy do poprawienia tytułu w wersji angielskiej oraz 
streszczenia i słów kluczowych, jeśli opiekun pracy uznał, że należy je poprawić. 
 
Po zakończeniu pracy w systemie APD należy się wylogować. Służy do tego przycisk 
„WYLOGUJ SIĘ” w prawym górnym rogu ekranu. 


