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Plan prezentacji 

 Wprowadzenie do aplikacji 

 

 Zastosowania i scenariusze działań 

 

 Plany na najbliższą przyszłość 

 

 



Geneza i przeznaczenie 

 APD należy do rodziny webowych aplikacji 
stowarzyszonych z systemem USOS 

 Krótka historia 

 Rok 2006 – pierwsza wersja aplikacji 

 Rok 2011 – początek zbierania postulatów dla nowej wersji  

 Rok 2012 – druga odsłona – z nowymi możliwościami 

 Przeznaczenie: 

 publiczny informator o pracach dyplomowych i doktorskich 
powstających na uczelni 

 elektroniczne repozytorium prac dyplomowych i doktorskich 

 edytor recenzji i oceny prac dyplomowych i doktorskich 



Wdrożenia 

 USOS: 35 uczelni (wkrótce 40)  

 APD: 11 uczelni (nadal brakuje na liście 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ) 

 Uniwersytet Jagielloński: 

 50 000 prac dyplomowych od 2010 roku 

 zajętość przestrzeni dyskowej ~ 77 GB 

 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: 

 34 728 prac dyplomowych od 2009 roku 

 zajętość przestrzeni dyskowej ~ 72 GB 

 Uniwersytet Warszawski: 

 99 246 prac dyplomowych od 2004 roku 

 zajętość przestrzeni dyskowej ~ 196 GB 



Najważniejsze cechy APD 

 Bezpośrednia łączność z systemem dziekanatowym  
 zmiany dokonywane są w czasie rzeczywistym – wspólna 

baza danych 

 Dostępne wersje językowe: polska i angielska 

 Kontrola dostępu do danych 
 część informacji jest dostępna publicznie i jest indeksowana 

przez roboty wyszukujące 

 treść prac i ich recenzji jest dostępna po zalogowaniu dla 
autorów, opiekunów i recenzentów 
 udostępnienie prac szerszemu gronu odbiorców jest 

konfigurowalne 

 Generowanie automatycznych wiadomości email 
do użytkowników uczestniczących w realizacji 
procesu po zakończeniu każdego 
jego etapu 
 dodatkowa możliwość korespondencji 

między autorami, opiekunami i recenzentami  

 
 



Publiczny katalog prac 

 Dostępne informacje o pracach 

 tytuł, autorzy, opiekunowie/promotorzy 

 język, w którym praca została napisana 

 słowa kluczowe, streszczenia, nazwa seminarium 
dyplomowego 

 daty złożenia, egzaminu dyplomowego/obrony 

 Sposób prezentacji 

 uszeregowanie wg typów dyplomów, jednostek – dostępne 
filtry 

 Wyszukiwanie 

 wg tematów, słów kluczowych, autorów, opiekunów itp.  

 wg dat złożenia itp. 

 wg jednostek organizacyjnych i typów prac 

 

 







Elektroniczne repozytorium prac (1) 

 Korzystanie z repozytorium możliwe jest po 
zalogowaniu 

 Podstawowa funkcjonalność: składowanie plików 
związanych z pracą dyplomową/doktorską: 

 dokument główny – praca w postaci pliku PDF 

 dodatkowe pliki, np. kody źródłowe, wynikowe programów 

 odnośnik URL do miejsca z pracą lub dodatkowymi 
materiałami 

 opis miejsca, w którym zlokalizowana jest praca lub 
dodatkowe materiały 

 Typy plików możliwych do załadowania oraz ich 
maksymalny rozmiar konfiguruje 
administrator systemu 



Elektroniczne repozytorium prac (2) 

 Wersjonowanie prac za pomocą ich zestawów 

 przydatne zwłaszcza w pracach doktorskich 
w przypadku dostarczania kolejnych 

plików z poprawkami po uwagach promotora 

 historia zmian 

 Jednorazowy link do pliku z pracą 

 umożliwia pobranie pliku z repozytorium 

 ważny przez 24 godziny od wygenerowania 
przez autora, opiekuna pracy lub recenzentów 

 Pasek stanu pracy w archiwum 

 pozioma oś z oznaczonymi kolejnymi krokami 
przedstawiająca 

 wykonawcę czynności 

 opis co należy wykonać 

 wyjaśnienie w jaki sposób należy przeprowadzić czynności w 
danym kroku 

 przyciski służące do zmiany stanu pracy 

 



Recenzowanie prac w repozytorium 

 Druga funkcjonalność repozytorium: recenzowanie 
prac dyplomowych/doktorskich 

 Szablony recenzji 

 pogrupowane w zestawy pytań z ustaloną kolejnością 

 zależą od 

 typu dyplomu (licencjanckie, magisterskie, doktorskie) 

 jednostki pracy dyplomowej 

 opcjonalna wersja angielska 

 Recenzenci zewnętrzni  

 możliwe jest założenie kont tymczasowych osobom 
zewnętrznym, które w okresie ważności konta będą 
korzystać z aplikacji 



Przebieg procesu archiwizacji pracy (1) 

 Zainicjowanie procesu przez pracownika 
administracji dziekanatowej 

 wpisanie tytułu pracy w języku oryginału, autorów, 
opiekunów do systemu USOS 

 ustawienie statusów w APD: 

 pracy: wpisanie streszczenia przez autora pracy 

 wersji elektronicznej pracy: do archiwizacji 

 Krok 1: Autor uzupełnia dane o pracy 

 tytuł pracy 

 w polskiej i angielskiej wersji językowej, jeśli oryginał pracy nie 
był napisany w języku polskim 

 w angielskiej wersji językowej, jeśli praca była napisana w 
języku polskim 

 słowa kluczowe i streszczenie 

 w polskiej i angielskiej wersji językowej    

 







Przebieg procesu archiwizacji pracy (2) 

 Krok 2: Autor dodaje załączniki  

 plik stanowiący treść pracy wraz z nazwą w repozytorium 
oraz krótkim opisem pliku 

 dodatkowe elementy składowe pracy 

 potwierdzenie zakończenia dodawania załączników oznacza 
przejście do kolejnego kroku archiwizacji 





Przebieg procesu archiwizacji pracy (3) 

 Krok 3: Opiekun/Promotor zatwierdza dane 

 zatwierdzenie treści oraz zawartości załączników oznacza 
przejście do kolejnego kroku 

 przekazanie do poprawy kieruje proces archiwizacji do 
pierwszego kroku 

 stworzenie nowego zestawu i przekazanie do poprawy 
kieruje do pierwszego kroku archiwizacji z jednoczesnym 
archiwizowaniem poprzednich wersji pracy 







Przebieg procesu archiwizacji pracy (4) 

 Krok 4: Wystawianie recenzji przez 

opiekuna/promotora i recenzentów 

 udzielenie odpowiedzi na szereg pytań tekstowych wg 

obowiązującego szablonu 

 możliwość kopiowania fragmentów tekstu z innych dokumentów 

 możliwość wielokrotnego edytowania dokumentu – wersja 

robocza  

 wystawienie oceny zgodnie z obowiązującą skalą ocen 

 zatwierdzenie recenzji po wypełnieniu wszystkich pól 

szablonu 

 kończy proces i umożliwia wydruk dokumentu 

 uwidacznia dokument autorowi pracy 

 Elektroniczna wersja recenzji trafia 

do systemu dziekanatowego  





Przebieg procesu archiwizacji pracy (5) 

 Krok 5: Ostateczne zatwierdzenie pracy 
 w zależności od konfiguracji 

 czynność wykonana automatycznie po zatwierdzeniu wszystkich 
recenzji 

 czynność do wykonania przez opiekuna po wpisaniu i 
zatwierdzeniu wszystkich recenzji 

 opiekun może także 
 wymusić zatwierdzenie pracy przed wpisaniem wszystkich 

recenzji  

 cofnąć do etapu wpisywania recenzji 

 skierować cały proces archiwizacji do pierwszego kroku 

 Krok 6: Praca gotowa do obrony 
 końcowy stan procesu archiwizacji pracy 

 
 

 



Dodatkowe funkcjonalności 

 Pobranie dokumentów związanych z pracą 
 wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej 

 karta pracy 

 dyplom 

 recenzje pracy 

 
 

 



Plany na najbliższą przyszłość (1) 

 Integracja z innymi repozytoriami 
 implementacja w APD obsługi protokołu Open Archives 

Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) 
umożliwi automatyczne pobieranie prac z APD przez inne 
repozytoria uczelniane (np. repozytorium utrzymywanego 
przez bibliotekę) bądź zewnętrzne (np. PBN) 

 Wsparcie dla składania przez doktorantów 
oświadczenia w sprawie udzielenia uczelni licencji 
Creative Commons na udostępnienie pracy 
doktorskiej w repozytorium o otwartym dostępie 



Plany na najbliższą przyszłość (2) 

 Automatyczne znakowanie losowych stron pracy 
w celu automatyzacji rozpoznawania 
czy elektroniczna wersja pracy złożona 
w APD jest zgodna z wersją papierową 
 algorytm zaproponowany przez Uniwersytet Jagielloński 

 student wgrywa pracę do APD: 
 APD liczy sumę kontrolną pliku i nakłada na każdą stronę znak 

wodny 

 sumy kontrolne dla kilku losowo wybranych stron zostają 
zapisane w bazie 

 student pobiera tak zmodyfikowany dokument z APD, 
drukuje go i dostarcza do dziekanatu 

 pracownik dziekanatu porównuje sumy kontrolne 
wybranych stron zapisane w bazie z wersją papierową 
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