Weryfikacja numeru kontrolnego pracy dyplomowej w systemie USOS
Po dokonaniu ostatecznego zatwierdzenia przez Opiekuna pracy dyplomowej w systemie
APD, Autor pracy otrzymuje automatyczne powiadomienie e-mail z systemu, że praca gotowa jest do
obrony.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzeniem nr 68 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia
06.04.2016 r. Student zobowiązany jest wydrukować ostateczną wersję pracy dyplomowej z
systemu APD.
W tym celu Autor pracy po zalogowaniu się na swoje konto w systemie APD pobiera i drukuje
ostateczną wersję pracy dyplomowej a następnie składa ją w dziekanacie.
Praca ta dla zapewnienia spójności wersji elektronicznej z papierową zawiera numery kontrolne tzw.
mechanizm kontroli zgodności pracy przesłanej do systemu APD z wersją papierową złożoną w
dziekanacie. Instrukcja drukowania pracy z systemu APD dla Studenta dostępna jest na stronie
www.apdhelp.uni.lodz.pl.

Pracownik Dziekanatu dokonuje weryfikacji numerów kontrolnych pracy w wersji papierowej
z danymi w systemie USOS. W tym celu należy:
1. W zakładce Dyplomy wybieramy Dyplomy i egzaminy.
2. Wyszukujemy Studenta poprzez uzupełnienie pola / pól w Wprowadź zapytanie.
3. Następnie klikamy w przycisk Praca znajdujący się z prawej strony okna.
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4. Proszę zwrócić uwagę czy w polu Status pracy w Archiwum Prac Dyplomowych jest Praca
gotowa do obrony lub po obronie oraz w polu Czy archiwizować w APD jest
Zarchiwizowano.
5. Następnie otwieramy zakładkę Uwagi.

6. Na dole zakładki Uwagi w polu Numery kontrolne stron pojawią się numery, które
porównujemy z wersją papierową pracy dyplomowej składanej przez Studenta.
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Numery kontrolne pojawią się w systemie USOS, gdy Student pobierze ostatnio dodaną i
zatwierdzoną pracę dyplomową z systemu APD.
Jak weryfikować prawidłowość numerów kontrolnych wskazanych w systemie USOS z
pracą złożoną przez Studenta?
Przykład numerów kontrolnych z rysunku 9:97245128, 31:24843831, 36:42346403, oznacza że na 9
stronie wydrukowanej pracy powinien widnieć numer 9:97245128, na stronie 31 numer 31:24843831
a na stronie 36 numer 36:42346403.
Należy zwrócić uwagę, że jeżeli w skład wydrukowanej z systemu APD pracy dyplomowej na początku
pracy dołączone są oświadczenia to numeracja stron znajdująca się u dołu pracy nie uwzględnia tych
oświadczeń i podczas weryfikacji numerów kontrolnych należy odpowiednio dodać sobie strony. Nie
jest to błąd systemu, zgodnie z którym Student nie powinien do pliku Praca dołączać jakichkolwiek
innych dokumentów nie będących treścią pracy dyplomowej. Wszelkie dodatkowe dokumenty może
Student dołączać w systemie APD do Zestawu pracy jako pliki typu Inny. Na podstawie powyższego
przykładu w przypadku gdy Student do pliku z pracą dołączy np. dwa oświadczenia to numer
kontrolny 9:97245128 nie będzie znajdował się na stronie 9 tylko na 11.
Jeżeli numery kontrolne pomiędzy system USOS, a wersją papierową pracy nie będą się
zgadzały, praca taka nie powinna zostać przyjęta przez dziekanat, jednak ostateczna decyzja należy
do dziekanatu (wewnętrzne regulacje wydziałowe).
W przypadku braku zgodności numerów, należy zapytać Studenta czy na pewno pobrał i
wydrukował Pracę z ostatniego zestawu dodanych prac z systemu APD poprzez kliknięcie pod nazwą
pracy „Wersja do druku”?
Wersję pracy dyplomowej z numerami kontrolnymi w systemie APD Student może pobrać
tylko dla plików PDF oznaczonych jako „Praca”, znajdujących się w ostatnim zestawie. Losowe
numery kontrolne są wybierane i zapisywane w bazie za każdym razem, gdy plik jest pobierany.
Zapisywane są tylko numery ostatnio pobranego pliku. Jeśli istnieje więcej niż jeden plik, dla którego
można pobrać wersję z numerami kontrolnymi, to plik, który ma zostać złożony w dziekanacie, należy
pobrać jako ostatni. Wersję z numerami kontrolnymi można pobrać za pomocą linku „Wersja do
druku” umieszczonego pod nazwą pliku.
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