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NOWE: od 1.10.2019 na dyplomach licencjackich i
magisterskich nie ma ju? zdj?cia (dotyczy obron od 1.10.2019)
Studenci, którzy zostali skre?leniu z listy studentów musz? si? wznowi? najpó?niej 30 dni przed planowan?
dat? obrony.

Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego
(obowi?zuje od 25 czerwca 2019 r.)
Uwaga studenci MISH maj? inn? procedur?

1. Najpó?niej na 16 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego student przesy?a do
sekretariatu IEiAK (etnologia@uw.edu.pl [1]) nast?puj?ce dane:
tytu? pracy dyplomowej
dat? egzaminu
nazwisko promotora
nazwisko recenzenta (propozycja do zaakceptowania przez Prodziekana)
Sekretariat potwierdza terminy obrony z promotorem/k? i recenzentem/k?, przydziela przewodnicz?cego
(propozycja do zaakceptowania przez Prodziekana).
Najpó?niej 14 dni przed obron?, sekretariat zg?asza j? do:
- Dziekanatu WH,
- Biblioteki IEiAK
- Dyrektora ds studenckich IEiAK
(potwierdzenie zg?oszenia student otrzymuje drog? mailow?).

2. Pracownik dziekanatu wprowadza do systemu APD [2] dane przes?ane przez sekretariat, otwiera eobiegówk? w systemie USOS oraz wprowadza do USOS nale?no?? w wys. 60 z? za dyplom. Istnieje
mo?liwo?? otrzymania odpisu dyplomu w j. angielskim. W tym celu nale?y zg?osi? to, ui?ci? dodatkow?
op?at? 40 z?.
3. Student przekazuje prace recenzentowi (nale?y skontaktowa? si? w tej sprawie z recenzentem mailowo
[3]).
4. Student wprowadza do systemu APD tytu? pracy w j. angielskim, streszczenie i s?owa kluczowe w j.
polskim. Po zatwierdzeniu zmian otrzymuje mo?liwo?? wprowadzenia do systemu APD pracy dyplomowej
w postaci pliku w formacie PDF. Nazwa pliku musi by? zgodna z instrukcj? zawart? w za??czniku nr 4 do
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Zarz?dzenia nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 z pó?niejszymi zmianami, dost?pn? na stronie
www.apd.uw.edu.pl [4].

Nazwy plików:
Studia I stopnia

Studia II stopnia

3102-LIC-EAK-PESEL

3102-MGR- EAK-PESEL

Przyk?ad: 3102-LIC-EAK-89010101000

4. Po wprowadzeniu pracy student wybiera opcj? „Wys?ano wszystkie pliki” i zatwierdza dokonane zmiany.
5. Po wys?aniu plików przez studenta w interfejsie promotora pojawia si? pro?ba o akceptacj? wszystkich
danych wprowadzonych przez studenta (w tym tak?e pracy dyplomowej). Przed akceptacj? promotor
wysy?a prac? do badania w JSA (Jednolity System Antyplagiatowy). Informacje o wyniku otrzymuje na
swój adres mailowy. Promotor ponownie wchodzi do systemu JSA i zatwierdza wynik badania
(bardzo wa?ne). Plik z raportem z JSA, który znajduje sie w APD, promotor przesy?a do dziekanatu ds.
studenckich (wh.dziekanat.441@uw.edu.pl [5]). Dopiero teraz mo?na zatwierdzi? prac? dyplomow?
studenta w systemie APD (nie wcze?niej). Zatwierdzenie danych jest równoznaczne z przekazaniem
pracy do recenzji.
6. Recenzj? pracy dyplomowej nale?y wprowadzi? do systemu APD i zatwierdzi? najpó?niej na 2 dni przed
planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Instrukcja obs?ugi systemu APD dla promotora i
recenzenta dost?pna jest na stronie: www.apd.uw.edu.pl [4] Po zatwierdzeniu recenzja jest widoczna dla
studenta.
7. Najpó?niej 2 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego student dostarcza do
dziekanatu WH (Krakowskie Przedmie?cie 26/28) Kart? Osi?gni?? Studenta, zaliczon? przez dyrektora ds.
studenckich, z wyliczon? ?redni? z toku studiów, wype?nia e-obiegówk? na swoim koncie w USOS.
8. Najpó?niej 2 dni przed obron? student otrzymuje mailem (etnologia@uw.edu.pl [1]) godzin? i numer sali
obrony w IEiAK UW (?urawia 4).
9. W dniu egzaminu dyplomowego (przed obron?):
Do Dziekanatu ds. studenckich WH (Krakowskie Przedmie?cie 26/28) student dostarcza co najmniej
jedn? wersj? papierow? pracy dyplomowej, dwustronnie drukowan?.
Z dziekanatu ds. studenckich WH student odbiera komplet dokumentów niezb?dnych do przeprowadzenia
egzaminu i dostarcza go komisji egzaminacyjnej (IEiAK ul. ?urawia 4).
Student przychodzi na egzamin na 15 minut przed planowana godzin? obrony.
10. Podczas egzaminu promotor i recenzent podpisuj? wydrukowane recenzje. Opiekun pracy sprawdza
zgodno?? Karty Pracy Dyplomowej z wersj? papierow?, podpisuje prace i raport plagiatowy, wype?nia
protokó?.
11. Po egzaminie pracownik w?a?ciwego sekretariatu dostarcza do dziekanatu ds. studenckich podpisany
przez komisj? egzaminacyjn? komplet dokumentów niezb?dnych do zako?czenia procedury uzyskania
dyplomu.
12. Pracownik dziekanatu b?d? w?a?ciwego sekretariatu wpisuje do USOS ocen? z pracy, ocen? z egzaminu
oraz ogólny wynik studiów, a tak?e wprowadza adnotacj? o udost?pnianiu pracy i o ewentualnym
wyró?nieniu dyplomu, jak równie? generuje numer dyplomu.
13. Data ODBIORU DYPLOMU wy?wietla si? w systemie USOS na koncie absolwenta.

Informacje dodatkowe:
DZIEDZINA PRACY (KOD SOCRATES) dla Instytutu Etnologii - 14.700
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KIERUNEK: etnologia i antropologia kulturowa
Prace licencjackie/magisterskie musz? by? drukowane dwustronnie, mi?kka ok?adka

Do pobrania:
3 pierwsze strony pracy licencjackiej/magisterskiej [6]
karta obiegowa - UWAGA- od grudnia 2016 roku na Wydziale Historycznym UW obowi?zuje e-obiegówka
(dost?pna w USOSWEB)
przypisologia [7]
informacje o sk?adaniu legitymacji przed obron? [8]
Uchwa?a z dnia 12.12.2012 - Zasady pisania i oceniania prac dyplomowych w IEiAK [9]
Uchwa?a z dnia 12.12.2012 - Zakres egzaminu ko?cowego (licencjackiego, magisterskiego) w IEiAK
[10]
Regulamin seminarium magisterskiego (2010) [11]
informacje o pracy studenta w systemie APD [12]
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