
ZARZĄDZENIE  nr  3/2021 

Dziekana Wydziału Chemii UWr  

z dnia 12 kwietnia 2021 

 

 

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 42/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 

2021 r. w sprawie w sprawie Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w 

systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu 

Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Repozytorium pisemnych prac 

dyplomowych, zarządzam co następuje:  

 

Załącznik 1 do Zarządzenia Rektora Nr 42/2021 z dnia 30 marca 2021 r. zwany będzie 

dalej Procedurą. 

 

§1. Dziekan Wydziału Chemii wyznacza do pełnienia funkcji wydziałowych koordynatorów 

systemu APD mgr Agnieszkę Kalajew oraz mgr Małgorzatę Danielewicz. Administratorem JSA w 

Jednostce pozostaje mgr Tadeusz Talik. 

 

§2. Student zobowiązany jest w terminie do 30 dni od rozpoczęcia roku akademickiego 

dostarczyć do dziekanatu wypełnioną kartę dyplomanta oraz wyrażoną na piśmie zgodę 

dysponenta tajemnic ustawowo chronionych, w tym tajemnic zawodowych zawartych w pracy 

dyplomowej, na udostępnienie pracy dyplomowej w Repozytorium pisemnych prac 

dyplomowych. Wzór karty dyplomanta oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody dostępne jest na 

stronie internetowej Wydziału Chemii  

 

§3. Promotor zobowiązany jest, w terminie 21 dni przed planowanym terminem egzaminu 

przed planowanym terminem egzaminu, dostarczyć do dziekanatu własnoręcznie podpisane 

informacje o egzaminie, na wzorze wydrukowanym z systemu APD. Honorowany będzie 

również skan elektroniczny dokumentu, który można przesłać na adres: 

dziekanat@chem.uni.wroc.pl 

 

§4. Pracownik dziekanatu, w terminie do 2 dni roboczych, po otrzymaniu od promotora 

informacji, o których mowa w §3., zobowiązany jest wprowadzić otrzymane dane do systemu 

USOS zgodnie z Procedurą. 

 

§5. Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, po wprowadzeniu do systemu 

USOS danych przez pracownika dziekanatu, zobowiązany jest do wprowadzenia do systemu 

APD wszystkich pozostałych wymaganych danych określonych w Procedurze oraz wersji 

elektronicznej pracy dyplomowej przygotowanej w postaci jednego pliku w formacie PDF, 

przygotowanego zgodnie z Procedurą, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem 

egzaminu dyplomowego. 

 

§6. Promotor, nie później niż na 10 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu 

dyplomowego studenta, zobowiązany jest do: 

1) przesłania pracy dyplomowej zamieszczonej przez studenta w systemie APD do Jednolitego 

Systemu Antyplagiatowego;  

2) oceny raportu podobieństwa, wygenerowanego z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego; 

3) zatwierdzenia pracy dyplomowej w systemie APD jeśli nie występują przesłanki wskazujące, 

że praca została napisana z naruszeniem praw autorskich oraz złożenie elektronicznego 

oświadczenia o dopuszczeniu pracy dyplomowej do obrony; 

4) wypełnienia oraz zatwierdzenia w systemie APD formularza oceny pracy dyplomowej 

(recenzja pracy dyplomowej). 

 

§7. Recenzent, nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu 

dyplomowego studenta, zobowiązany jest do wypełnienia oraz zatwierdzenia w systemie APD 

formularza oceny pracy dyplomowej (recenzja pracy dyplomowej). 

 



§8. Student, nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego, 

po zatwierdzeniu w systemie APD pracy przez promotora, składa w dziekanacie jeden 

egzemplarz pracy dyplomowej wraz z załącznikami (drukowany dwustronnie z systemu APD z 

numerami kontrolnymi stron przydzielonymi przez system APD, czcionką nie większą niż 12, z 

odstępami między wierszami nie większymi niż 1,5), oprawiony w cienki karton z papierowym 

grzbietem w kolorze wydziału, zgodnym z Systemem Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu 

Wrocławskiego oraz wszystkie wymagane Procedurą dokumenty. 

 

§9. Pracownik dziekanatu, nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu 

dyplomowego studenta, zobowiązany jest sprawdzić przed egzaminem dyplomowym 

poprawność wszystkich dokumentów w APD, wymaganych zgodnie z Procedurą. 

 

§10. Traci moc Zarządzenie nr 7/2018 Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 11 maja 2018 r w sprawie ustalenia terminów i zakresu działań 

związanych z procedurą dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych wykonanych z 

wykorzystaniem systemu Archiwizacji Prac Dyplomowych (APD). 

 

§11. Przepisy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia Zarządzenia. 

 

 

 

 

dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr. 

 

Dziekan Wydziału Chemii UWr. 


