INSTRUKCJA DODAWANIA PLIKÓW PRAC DYPLOMOWYCH DO APD
1. Pracę możemy wyszukać w katalogu za pomocą wyszukiwarki prostej (wyszukiwanie po autorze i
tytule) lub wyszukiwarki zaawansowanej (po numerze indeksu)

2. Sprawdzamy czy do pracy są podpięci recenzenci. Jeśli nie, należy dodać recenzentów za pośrednictwem
„szarego USOSa”(można to zrobić po dodaniu plików do pracy, przed, lub w trakcie, należy jednak pamiętać,
że dodani recenzenci pojawią się w APD po migracji danych).

3. Następnie, klikając w przycisk „Edytuj pliki”, przechodzimy do dodawania plików pracy dyplomowej

4. Zaczynamy od utworzenia zestawu plików, w którym znajdzie się praca. W tym celu klikamy przycisk
„Utwórz nowy zestaw”

5. Do utworzonego zestawu dodajemy pliki (pamiętając o poprawnym nazewnictwie) za pomocą
przycisku „Wybierz plik”.

6. Po załadowaniu pliku, jego nazwa wyświetli się w okienku „Plik”. Zmieniamy język zawartości na zgodny
z językiem pracy, po czym klikamy „Dodaj do zestawu”.

7. Po dodaniu pliku nasz zestaw nie jest zatwierdzony. Aby go zatwierdzić, należy kliknąć „Zatwierdź ostatni
zestaw”.

8. Po wykonaniu powyższej operacji status zatwierdzenia pliku powinien zmienić się na „Tak”

9. Następnie cofamy się do szczegółów pracy, gdzie widoczne jest okno informujące o statusie pracy.

10. Niżej, w grupie „Status”, znajdują się trzy pola, służące do jego zmiany. Tutaj zmieniamy zastany status
pracy na „Z” (w obu okienkach) oraz odznaczamy okienko wysyłania wiadomości (jak na poniższym obrazku)
oraz klikamy „Zmień status ” aby wprowadzić zmiany. Na koniec potwierdzamy wprowadzenie zmian
w wyskakującym okienku kontrolnym.

11. Po przeprowadzeniu tych operacji na stronie pracy powinna podświetlić się na czarno „5” oraz
powinny być widoczne załączone do pracy pliki. Jeśli wszystko jest poprawnie praca została
pomyślnie dodana do APD i można przejść do dodawania kolejnych.

Szablon nazwy pliku pracy wgrywanego do APD :
1500-INZ-INF-10664.pdf
SKROTkoduJEDN-STOPIEN-KIERUNEKwUSOS-NUMERdyplomu.pdf

Limity rodzajów i rozmiarów plików wgrywanych do APD :
Maksymalna liczba plików jednej pracy w zestawie to 10
Możliwe rozszerzenie plików z pracą to PDF
Zestawy dodatkowe mogą zawierać nieograniczoną liczbę plików o rozszerzeniach PDF, ZIP
Maksymalny rozmiar plików to 300 MB

