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Plan prezentacji 

• Obowiązki uczelni wynikające z nowelizacji Ustawy 

• Prace do wykonania po stronie uczelni 

• Wsparcie prawne po stronie uczelni dla procesu 
przekazywania prac 

• Wsparcie informatyczne po stronie uczelni dla procesu 
przekazywania prac 

• Integracja archiwum uczelnianego z zewnętrznymi 
repozytoriami 

• Postulaty dodatkowych funkcjonalności ORPD 

• Doktoraty i habilitacje, streszczenia, recenzje, autoreferaty 
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  Sprawdzanie prac dyplomowych 
Po zmianie 

110) po art. 167 dodaje się art. 167a i art. 167b w brzmieniu: 

Art. 167a.  

4. Uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed 
egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych 
współpracujących z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych. 
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 Sprawdzanie prac dyplomowych 
Wejście w życie 

Art. 34.  

Przepisu art. 167a ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, nie stosuje się do prac dyplomowych studentów, którzy w dniu 
wejścia w życie niniejszej ustawy studiowali na ostatnim roku studiów.  
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  Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych 
Po zmianie 

Art. 167b. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi ogólnopolskie 
repozytorium pisemnych prac dyplomowych.  

2. W repozytorium zamieszcza się:  

1) tytuł pracy dyplomowej;  
2) imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej;  
3) imiona i nazwisko promotora pracy dyplomowej;  
4) imiona i nazwiska recenzentów pracy dyplomowej;  
5) nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej;  
6) nazwę uczelni;  
7) datę zdania egzaminu dyplomowego;  
8) nazwę kierunku studiów;  
9) treść pracy dyplomowej.  

3. W repozytorium nie zamieszcza się prac zawierających informacje podlegające ochronie na 
podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.  

4. Dane, o których mowa w ust. 2, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni. Dostęp do 
danych przysługuje promotorowi pracy dyplomowej oraz Komisji.  

5. Rektor uczelni jest obowiązany do wprowadzenia pracy dyplomowej do repozytorium 
niezwłocznie po zdaniu egzaminu dyplomowego. 

 
 



6 

 Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych 
Wejście w życie 

Art. 35.  

Rektorzy uczelni, w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r., są obowiązani przekazać do 
ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych dane dotyczące prac 
dyplomowych, których obrona zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się po dniu 
30 września 2009 r. 
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 Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych 
Prace po stronie uczelni 

1. Prace do wykonania po stronie uczelni: 

1. Zgromadzenie zaległych prac 

2. Poprawa i uzupełnienie metadanych 

3. Przekazanie prac z zeszłych lat 

4. Zdefiniowanie docelowego procesu gromadzenia i przekazywania prac 

5. Zarządzenie rektora uczelni wprowadzające proces w życie i określające 
obowiązki jednostek uczelni 

6. Wdrożenie wsparcia informatycznego 

7. Bieżąca kontrola procesu 

2. Możliwy przebieg procesu na uczelni zostanie pokazany na przykładzie 
Uniwersytetu Warszawskiego i aplikacji działającej w UW oraz kilkunastu innych 
polskich uczelniach. 
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 Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych 
Przykłady zarządzeń rektora 

1. Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. 
w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych (oraz 
zarządzenie nr 16 z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające Zarządzenie Nr 8 Rektora 
UW z dnia 31 sierpnia 2004 r.) 

2. Zarządzenie Nr 59 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 
maja 2009 r. w sprawie procedury ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu 

3. Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 kwietnia 2011 roku 
w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i 
magisterskich) 

4. Zarządzenie nr 157/2013/2014 Rektora UAM z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie 
zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych ... oraz wzoru oświadczenia o 
samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i zgodności wersji elektronicznej 
pracy dyplomowej z wersją drukowaną 

 

http://www.bss.uw.edu.pl/nowa/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=88
http://www.bss.uw.edu.pl/nowa/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=88
http://www.bss.uw.edu.pl/nowa/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=88
http://www.bss.uw.edu.pl/nowa/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=88
http://www.bss.uw.edu.pl/nowa/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=88
http://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/biuletyn/prawo/?akcja=dokument&typ=Z_Rektora&nr=59&bp=6&rok=2009
http://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/biuletyn/prawo/?akcja=dokument&typ=Z_Rektora&nr=59&bp=6&rok=2009
http://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/biuletyn/prawo/?akcja=dokument&typ=Z_Rektora&nr=59&bp=6&rok=2009
http://www.bss.uw.edu.pl/nowa/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=88
http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/2379271/zarz_39_2011.pdf
http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/2379271/zarz_39_2011.pdf
http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/2379271/zarz_39_2011.pdf
http://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/biuletyn/prawo/?akcja=dokument&typ=Z_Rektora&nr=59&bp=6&rok=2009
https://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-uam/zarzadzenia-rektora/2013-2014/zarzdzenie-nr-15720132014-rektora-uam-z-dnia-28-listopada-2013
https://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-uam/zarzadzenia-rektora/2013-2014/zarzdzenie-nr-15720132014-rektora-uam-z-dnia-28-listopada-2013
https://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-uam/zarzadzenia-rektora/2013-2014/zarzdzenie-nr-15720132014-rektora-uam-z-dnia-28-listopada-2013
https://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-uam/zarzadzenia-rektora/2013-2014/zarzdzenie-nr-15720132014-rektora-uam-z-dnia-28-listopada-2013
https://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-uam/zarzadzenia-rektora/2013-2014/zarzdzenie-nr-15720132014-rektora-uam-z-dnia-28-listopada-2013
https://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-uam/zarzadzenia-rektora/2013-2014/zarzdzenie-nr-15720132014-rektora-uam-z-dnia-28-listopada-2013
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Integracja systemów w procesie uzyskiwania dyplomu 

1. Moduł Dyplomy w uczelnianym systemie obsługi toku studiów 
1. Wprowadzanie danych pracy dyplomowej (autor, promotor). 

2. Egzaminy dyplomowe, komisja egzaminacyjna, protokół egzaminu. 

3. Obliczanie średniej ze studiów, pozostałe składowe oceny końcowej, wyznaczanie wyniku 
końcowego z uwzględnieniem wag i progów. 

4. Nadanie centralnego numeru dyplomu. 

5. Wydruk dyplomu z suplementem. 

2. Archiwum Prac Dyplomowych 
1. Katalog prac dyplomowych, w podziale na jednostki, kierunki i typy dyplomów. 

2. Archiwum elektronicznych wersji prac dyplomowych (w formacie PDF). 

3. Recenzowanie prac. 

4. Przekazywanie prac do systemu antyplagiatowego (praca przed obroną i baza referencyjna 
obronionych prac) i ORPD (praca po obronie). 

5. Przekazywanie doktoratów do Repozytorium BUW (przed obroną). 

3. Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych 

4. Systemy antyplagiatowe 

5. Repozytorium BUW – prace naukowe UW w otwartym dostępie. 



Archiwum Prac Dyplomowych – publiczny katalog prac 



Archiwum Prac Dyplomowych – Komplet metadanych 



APD – Plik z pracą wgrywany przez studenta, akceptowany przez promotora 

APD – Wgrywanie pracy elementem procesu obsługi egzaminu dyplomowego 
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 Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych 

1. Uczelnie mają do wyboru trzy metody wprowadzania danych: 

• interfejs WWW – akceptowalne dla małych uczelni, 

• interfejs REST, operacja PUSH – użyteczne przy uzupełnianiu braków, 

• udostępnienie serwera OAI-PMH – najwygodniejsze przy masowym 
przekazywaniu danych. 

2. Uczelniany operator archiwum wskazuje w ORPD lokalizację archiwum (URL). 

3. Po stronie archiwum uczelnianego autoryzacja jest po numerach IP – uczelnia 
uzyskuje informację z jakiego IP będzie łączyć się ORPD i umożliwia mu 
korzystanie ze swoich zasobów. 

4. ORPD łączy się z zarejestrowanymi repozytoriami uczelnianymi periodycznie i 
pobiera nowe prace. 

5. Praca musi być związana z jednostką podstawową (w sensie Ustawy) 

6. Wielu promotorów, wielu recenzentów, wiele plików pracy. 

7. ORPD w protokole OAI-PMH nie wymusza kompletności metadanych. 

 

 

 



Konfiguracja połączenia po stronie ORPD 



Konfiguracja 
połączenia po 
stronie APD 



ORPD 
wyszukiwarka 

prac 



ORPD – dane pracy 



1. Uczelniane archiwum powinno móc współpracować z różnymi systemami 
antyplagiatowymi. 

2. Dwie fazy komunikacji: 

1. Sprawdzenie pracy przed obroną. 

2. Włączenie obronionej pracy do bazy referencyjnej. 

3. Archiwum uczelniane wysyła do SA zgłoszenie sprawdzenia pracy 

1. Metadane + plik z treścią. 

4. System antyplagiatowy wyszukuje podobieństwa między badanym 
plikiem a dokumentami referencyjnymi 

1. Wewnętrzna baza systemu. 

2. Źródła internetowe. 

5. System antyplagiatowy odsyła raport z wynikami analizy. 

Systemy antyplagiatowe 



Wymiana danych z systemem antyplagiatowym 



APD – zgłoszenie sprawdzenia pracy 



APD – konfiguracja 
komunikacji z 

systemem 
antyplagiatowym 



Protokół OAI-PMH 

http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html 



1. Zapytania w protokole HTTP 

1. Identyfikacja repozytorium. 

2. Formaty metadanych. 

3. Lista kolekcji. 

4. Lista identyfikatorów. 

5. Lista rekordów. 

6. Szczegółowe dane rekordu. 

2. Odpowiedzi w formacie XML. 

3. Identyfikacja repozytorium: https://apd.uw.edu.pl/oai/crpd/request?verb=Identify 

Protokół OAI-PMH 

https://apd.uw.edu.pl/oai/crpd/request?verb=Identify


Lista rekordów 
https://apd.uw.edu.pl/oai/crpd/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=dim  

https://apd.uw.edu.pl/oai/crpd/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=dim


25 

 Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych 
Pytania i postulaty 

1. Czy będzie można uzupełniać brakujące metadane (np. kierunek studiów) w 
trybie masowym bez powielania rekordów,? 

2. Czy pilnowanie kompletności metadanych ma się odbywać po stronie uczelni, czy 
po stronie ORPD? 

3. Prośba o dodanie filtrów wskazujących rekordy z niekompletnym zestawem 
danych po stronie ORPD. 

4. Prośba o dane statystyczne (ile prac z uczelni, w podziale na jednostki, 
przekazanych w zadanym okresie czasu). 

5. Prośba o możliwość masowego przekazywania danych o doktoratach i 
habilitacjach oraz streszczeń, recenzji, autoreferatów wg tego samego protokołu 
(APD gromadzące prace dyplomowe może służyć także do zbierania metadanych i 
plików związanych z doktoratami i habilitacjami). 
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  Ogólnopolski Wykaz Dr, Dr hab. 
Po zmianie 

Art. 8.  

W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) wprowadza 
się następujące zmiany: 

14) po art. 31 dodaje się art. 31a–31d w brzmieniu:  

Art. 31a. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi ogólnopolski 
wykaz osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego.  
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  Ogólnopolski Wykaz Dr, Dr hab. 
Po zmianie 

2. W wykazie zamieszcza się następujące dane dotyczące osoby, której nadano stopień doktora lub doktora 
habilitowanego: 

1) imiona i nazwisko;  

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kraj 
wydania dokumentu tożsamości;  

3) obywatelstwo;  

4) kraj pochodzenia – w przypadku osoby niebędącej obywatelem polskim;  

5) rok urodzenia;  

6) płeć;  

7) nadany stopień;  

8) datę wszczęcia przewodu doktorskiego albo postępowania habilitacyjnego, albo przewodu 
habilitacyjnego;  

9) datę i numer uchwały o nadaniu stopnia albo datę zatwierdzenia tej uchwały przez Centralną Komisję;  

10) obszar wiedzy, dziedzinę nauki lub sztuki, dyscyplinę naukową lub artystyczną, a w szczególnych 
przypadkach także specjalność – jeżeli została określona;  

11) dane jednostki organizacyjnej, która nadała stopień;  

12) datę wydania i numer decyzji rady właściwej jednostki organizacyjnej w sprawie stwierdzenia 
nieważności postępowania o nadanie stopnia.  

3. Dane, o których mowa w ust. 2, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni lub dyrektorzy innych 
jednostek organizacyjnych w terminie 30 dni od dnia nadania stopnia doktora albo doktora habilitowanego. 
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  Ogólnopolska Baza Streszczeń, Recenzji, Autoreferatów 

Po zmianie 

Art. 31d. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi ogólnopolską bazę 
streszczeń i recenzji rozpraw doktorskich oraz autoreferatów i recenzji w postępowaniach 
habilitacyjnych według obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i 
artystycznych.  

2. W bazie, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się:  

1) imiona i nazwisko autora rozprawy doktorskiej lub autoreferatu w postępowaniu 
habilitacyjnym;  

2) imiona i nazwiska recenzentów rozprawy doktorskiej lub osiągnięć osoby ubiegającej się 
o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz miejsce zatrudnienia recenzentów;  

3) streszczenie rozprawy doktorskiej lub autoreferat w postępowaniu habilitacyjnym i daty 
ich opracowania;  

4) recenzje rozprawy doktorskiej lub osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia 
doktora habilitowanego i daty ich opracowania.  

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni lub 
dyrektorzy innych jednostek organizacyjnych w terminie 30 dni od dnia nadania stopnia doktora 
lub stopnia doktora habilitowanego. 

 



1. Prace doktorskie na UW muszą przed obroną zostać wprowadzone do 
Repozytorium BUW. 

2. APD udostępnia metadane i pliki prac doktorskich wykorzystując ten sam 
protokół co przy udostępnianiu prac dyplomowych dla ORPD i systemów 
antyplagiatowych 

1. Dodatkowe metadane: data złożenia, streszczenie, wybrana licencja 
na udostępnianie pracy. 

2. Dodatkowe pliki: recenzje, autoreferat. 

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

Repozytorium Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 



Repozytorium BUW 

http://depotuw.ceon.pl/ 



Repozytorium BUW – zdeponowana praca 

http://depotuw.ceon.pl/handle/item/1026?show=full 
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Podsumowanie 

 

 

 

 

1. Sprawne przekazywanie prac dyplomowych do ORPD wymaga: 

1. Zdefiniowania procesu biznesowego i podziału zadań. 

2. Wprowadzenia regulacji prawnych w uczelni. 

3. Wdrożenia wsparcia informatycznego. 

4. Bieżącego monitorowania przebiegu procesu. 

2. Warto przy okazji uporządkować pokrewne procesy oraz zintegrować 
narzędzia zapewniające wsparcie informatyczne tych procesów. 

3. Uczelnie proszą o uwzględnienie ich postulatów przy planowaniu rozwoju 
ORPD. 


