
imię i nazwisko 
numer albumu 
tytuł pracy dyplomowej 
pracę dyplomową w formacie pdf

recenzenta, 
terminu egzaminu w porozumieniu z recenzentem i studentem 
ocenę z ostatniego semestru seminarium magisterskiego

Zalogować się i otworzyć zakładkę MOJE PRACE, a następnie kliknąć na tytuł swojej pracy. 
Wpisać następujące dane dotyczące pracy: tytuł w języku polskim, streszczenie, słowa kluczowe 
Następnie zatwierdzić dane: ZAPISZ DANE PRACY. 
Wgrać pracę w formacie „pdf”
Następnie wybrać opcję „Przekaż do zatwierdzenia przez opiekuna”. 

1.Promotor pracy dyplomowej po akceptacji jej finalnej wersji zwraca się drogą elektroniczną
przesyłając jedną wspólną wiadomość do Sekretariatu Cognitive science (na adres
marta.juskiewicz@psych.uw.edu.pl) podając następujące dane:

Dane studenta: 
1.
2.
3.
4.

Przedstawiając propozycje: 
1.
2.
3.

W przypadku promotora zewnętrznego ustala powyższe informacje z promotorem wewnętrznym.

Gdy obrona planowana jest w trybie online ( wyłącznie do końca września 2022), wymagana jest
zgoda Pani Dziekan Kamilli Bargiel- Matusiewicz dean_stud@psych.uw.edu.pl 

O zgodę wnioskuje promotor pracy magisterskiej, a następnie zgoda powinna zostać przesłana do
Sekretariatu Cognitive science

 
2. Po wyznaczeniu Przewodniczącego Sekretariat Cognitive science informuje promotora, recenzenta
i studenta o terminie obrony.

3. Sekretariat Cognitive science powiadamia studenta o możliwości złożenia pracy dyplomowej w
APD. 

4.Po otrzymaniu informacji o utworzeniu miejsca w APD student wgrywa samodzielnie pracę
dyplomową. Aby wgrać pracę należy ze strony USOSweb z zakładki AKTUALNOŚCI wybrać pozycję:
APD (strona: https://apd.uw.edu.pl - login i hasło takie jak do USOSweb) - Archiwum prac
dyplomowych i wykonać następujące czynności: 

5. Po wgraniu pracy dyplomowej do APD sekretariat Cognitive science za pośrednictwem poczty
elektronicznej powiadamia o tym fakcie promotora. 

Procedura składania
pracy dyplomowej i

przeprowadzania
egzaminu dyplomowego
na kierunku Cognitive

science
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 „Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności prawnej, oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa
została napisana przez mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z
obowiązującymi przepisami.”; 
„Oświadczam, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z
uzyskaniem tytułu zawodowego.”. 

Utajnianie pracy − Jeśli praca zawiera dane, które nie mogą być ujawnione, powinien zgłosić ten fakt
do Sekretariatu Cognitive science drogą mailową. − Tytuły prac dyplomowych ze statusem „Praca
poufna” są wykazywane w indeksach, ale nie są udostępniane osobom trzecim (wgląd do nich ma
tylko autor, promotor i recenzent)

6. Sekretariat Cognitive science wpisuje do APD informacje o składzie komisji i terminie obrony pracy
dyplomowej oraz przesyła mailowo informacje.

7. Student składa w APD oświadczenia o następującej treści: 
1.

2.

8. Promotor kieruje pracę do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym dostępnym w APD - Jednolity
System Antyplagiatowy. W sytuacji, gdy raport z systemu antyplagiatowego wykazuje wysokie
podobieństwo do innych treści, promotor ma obowiązek wycofać pracę i wezwać studenta do
poprawy. Praca dyplomowa, w której stwierdzono naruszenie praw autorskich, nie może być podstawą
uzyskania prawa do przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Praca mająca pozytywny wynik
(akceptowalne wskaźnik podobieństwa) w raporcie z systemu antyplagiatowego jest zatwierdzana
przez promotora w systemie APD

W przypadku promotora zewnętrznego, promotor wewnętrzny, kieruje pracę do JSA oraz akceptuje
badanie. 

WAŻNE DLA PROMOTORÓW!!!! 
 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zatwierdzenie badania, po zleceniu badania
antyplagiatowego. Jeżeli badanie nie zostanie zatwierdzone, na podglądzie wydruku będzie miało

znak wodny w postaci napisu „PRACA NIEZATWIERDZONA”. Znak wodny zniknie dopiero, kiedy
promotor zatwierdzi badanie pracy. 

 
Podsumowując: najpierw należy zlecić badanie antyplagiatowe pracy, a potem po akceptacji

wyniku zatwierdzić je. Są to dwa oddzielne kroki. 

9. Promotor składa w APD oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że niniejsza praca
została przygotowana pod moim kierunkiem. Znam wynik raportu z badania antyplagiatowego
przeprowadzonego w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i stwierdzam, że praca spełnia warunki
do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.”.

10. Promotor pracy dyplomowej oraz recenzent nie później niż trzy dni przed terminem egzaminu
zamieszczają w APD recenzje pracy dyplomowej wraz z jej ocenami. 

W przypadku promotora zewnętrznego tylko promotor zewnętrzny wpisuje recenzję .

Promotor zewnętrzny zwraca się do Sekretariatu Cognitive science z prośba o uzyskanie loginu i hasła,
do systemu USOS, o ile go nie posiada.



11. Płatność za dyplom powinna wpłynąć na konto Wydziału najpóźniej w dniu obrony. 20 PLN za każdy
odpis w języku angielskim. Opłata widoczna będzie w USOSweb na indywidualnym koncie studenta.

12. Po obronie pracy student może zwrócić się mailowo marta.juskiewicz@psyh.uw.edu.pl z prośbą o
wystawienie zaświadczenia o ukończeniu studiów. 

13. Wypełnienie obiegówki w USOSweb /DLA WSZYSTKICH/, która jest niezbędna do odbioru dyplomu.
Przed przyjściem po odbiór dyplomu, należy sprawdzić, czy wszystkie pozycje w obiegówce są
wypełnione. Jeśli jakaś pozycja jest nierozliczona, wtedy należy kontaktować się z osobą, która taką
informację zamieściła w obiegówce.

14. Sekcja studencka rozlicza obiegówkę studenta w dniu odbioru dyplomu. Należy dokonać zwrotu
legitymacji (nie dotyczy to studentów innych kierunków studiów na UW).

15. W USOSweb w zakładce Dyplomy pojawi się data wydruku dyplomu, a następnie data od kiedy
dyplom jest gotowy do odbioru.

16. Sugerujemy wcześniejszy kontakt z sekcją studencką w sprawie odbioru dyplomu, skróci to czas
wydawania dokumentów.


