
Praca dyplomowa 

Aspekty administracyjne 

niezbędne do złożenia pracy zgodne  

z Zarządzeniem nr 15/2019 



Struktura fizyczna pliku pracy jest 
następująca: 

• strona 1 - strona tytułowa 

• strona 2 - karta pracy 

• strona 3 - oświadczenie  

• strona 4 - licencja niewyłączna 

• strona 5 - licencja wyłączna po uzgodnieniu z Promotorem 

•  podziękowania  

• spis treści 

•  właściwy tekst pracy  
 



Usunąć całą 
szarą linijkę 

Wpisać odpowiedni 
kierunek studiów oraz 
stopień studiów: 
inżynierskie lub 
magisterskie 

Wzór loga znajduje się w 
Zarządzeniu nr 15/2019 



Nie może 
przekraczać  
1 strony ! 

Usunąć słowo 
WZÓR 

Podpis Promotora na 
wydrukowanym oryginale , po 
złożeniu pracy w dziekanacie 

Nazwisko Promotora 
wraz z tytułami 

Katedra/Instytut  do 
której należy 
Promotor 



Nie może 
przekraczać  
1 strony ! 

Data wgrywania 
pracy do APD ! 

 

Podpisy Student składa na 
wydrukowanym oryginale pracy 



Nie może 
przekraczać  
1 strony ! 

Data wgrywania 
pracy do APD ! 

Wpisać odpowiednio 
Prodziekana: 
Prodziekan ds. 
Kierunków: Inżynieria 
Środowiska, Inżynieria i 
Gospodarka Wodna oraz 
Architektura Krajobrazu 
dr hab. inż. Tomasz 
Bergel, prof. UR 
 
Prodziekan ds. 

Kierunków:  

Geodezja i Kartografia 

oraz Gospodarka 

Przestrzenna 

Dr hab. Inż. Andrzej 

Kwinta, prof. UR 

 
 
 

Wpisać odpowiedni 
kierunek studiów 



Nie może 
przekraczać  
1 strony ! 

Data wgrywania 
pracy do APD ! 

Wpisać odpowiednio 
Prodziekana: 
Prodziekan ds. 
Kierunków: Inżynieria 
Środowiska, Inżynieria 
i Gospodarka Wodna 
oraz Architektura 
Krajobrazu 
dr hab. inż. Tomasz 
Bergel, prof. UR 
 
Prodziekan ds. 

Kierunków:  

Geodezja i 

Kartografia oraz 

Gospodarka 

Przestrzenna 

Dr hab. inż. Andrzej 

Kwinta, prof. UR 

 

Wpisać odpowiedni 
kierunek studiów 

 



Ewentualne 
podziękowania dla 

Promotora 
 



Spis treści  
następnie właściwy tekst pracy 

wraz z załącznikami 



Numeracja stron 

• Strony numerowane są od strony tytułowej 
natomiast pierwszy widoczny numer strony 
nadany w APD pojawia się na stronie numer 6 

• Numeracja stron kontynuowana jest do końca 
treści pracy łącznie z załącznikami znajdującymi 
się po tekście pracy (niezależnie od narzuconej 
z innych przyczyn osobnej numeracji 
załączników) 

 



Zapisywanie pliku 

• Tekst pracy musi zostać połączony z wszystkimi załącznikami w 
jeden jednolity plik pdf przed wgraniem do APD 

• W związku z tym, że wersje MS Word (2007, 2010, 2013) błędnie 
konwertują pliki do formatu .pdf, sugerujemy aby plik pracy 
stworzony w tym programie, zapisywać przy pomocy 'konwerterów 
plików pdf" np.: 'doPDF' czy 'PDFcreator‘ 

• Nazwa pliku zgodna z instrukcją: 
 Znak wydziału* (literka I) - znak pracy dyplomowej (D - doktorska, M - 

magisterka, L - licencjacka, I -inżynierska) - nr indeksu-nazwisko-imie (bez 
polskich znaków). 

 Przykład: I-I-23567-kowalski-jan.pdf 
tzn. Wydział IŚIG. praca inżynierska, nr indeksu pana Jana Kowalskiego. 

 W nazwie nie należy używać polskich liter i spacji. 
   I - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, 

 

http://www.dopdf.com/pl/
http://www.pdfforge.org/pdfcreator


Pobranie pracy 

• Pobieramy wersje wygenerowaną z systemie APD 
(„wersja do druku”) z nadanymi znakami wodnymi 
(numeracja narzucona przez system w lewym dolnym 
rogu) 

• Uwaga! Przed pobraniem należy sprawdzić czy nadana 
przez Państwa numeracja jest zgodna z tą narzuconą 
przez system  

    (np. na stronie 7 powinien być znak  7:kolejne losowo wybrane cyfry)  

• Pobraną pracę przesyłamy do akceptacji do dziekanatu 
odpowiednio z prowadzonym kierunkiem 



Wydruk pracy 

• Po otrzymaniu informacji zwrotnej z 
dziekanatu należy wydrukować pracę z pliku 
pobranego, przesłanego do akceptacji i 
zatwierdzonego 

• Ponowne pobranie z APD może skutkować 
zmianą numerów kontrolnych 

• Pracę drukujemy dwustronnie – zbindowaną 
(nie szyna, nie klejenie) 



Dziękujemy za uwagę 
                                    zespół Dziekanatu WIŚiG 


