
Szanowna Studentko, Szanowny Studencie V roku

wysłać  e-mail z tematem pracy w języku polskim i języku angielskim , nazwisko promotora pracy 
magisterskiej  oraz informacje czy chcesz otrzymać dyplom  bez odpisów w języku obcym czy z 

po ukończeniu i zaakceptowaniu pracy magisteskiej przez promotora- 10 dni roboczych przed 
planowanym terminem obrony (jednak nie później niż do 30 września zgodnie z Regulaminem 

po wprowadzeniu przez Sekretariat danych do systemu usos uzyskasz 
dostęp do  systemu APD  

logowanie do systemu APD 
pod adresem 
http://www.apd.uj.edu.pl 
(login i hasło takie jak do 

usosweb) 

- wypełniasz  formularz zawierający szczegółowe dane : słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim  i angielskim 
- wprowadzasz  do systemu ostateczną  wersję pracy którą musi, zaakceptowaać w systemie APD promotor . Po 
akceptacji pracy przez promotora nastąpi zmiana statusu pracy Praca gotowa do obrony lub po obronie 
link do pomocy APD:  https://www.apd.uj.edu.pl/documents/page/pomoc/ 

- drukujesz zaakceptowaną przez promotora z systemu APD przetworzoną pracę w 3 egzemplarzach z nadanymi 
automatycznie sumami kontrolnymi (na każdej stronie ) w tym, dla Sekretariatu 1 egzemplarz wydrukowany 
dwustronnie i zbindowany, natomiast rodzaj oprawy  dla 2 pozostałych egzemplarzy (dla promotora i dla recenzenta ) do 
ustalenia z promotorem 

https://www.apd.uj.edu.pl/documents/page/pomoc/


NIE TAK

wypełnij formularz Biura Karier UJ który jest dostępny  na  naszej  stronie w zakładce dydaktyka/informacje dla magistrantów 

czy chcesz otrzymać 
odpis dyplomu w języku 
obcym?  
Na wniosek studenta 
uczelnia wydaje odpisy 
(w dowolnej liczbie) w 
tłumaczeniu na 
następujące języki: 
angielski, niemiecki, 
francuski, hiszpański, 
rosyjski.  

- 4 + n zdjęć (gdzie n to ilość zamawianych 
odpisów w języku obcym w rozmiarze 
65x45mm) 
- wpłata  za dyplom 60 zł + 40 zł za każdy z 
zamawianych odpisów w języku obcym na 
indywidualny numer konta, np.: 
100zł dyplom po polsku i jeden odpis w 
języku obcym 
140 zł dyplom po polsku i dwa odpisy w 
języku obcym  
-wypełnij wniosek o wydanie odpisu  
dyplomu w języku obcym 

- 4 zdjęcia do 
dyplomu 
(65x45mm) 
- wpłata za 
dyplom 60 zł na 
indywidualny 
numer konta   

- sprawdź zgodność ocen z całego toku studiów  usosweb 
- rolicz się z Biblioteką Wydziałową i Laboratorium Testów IPS 

numer konta do wpłaty za dyplom + odpis zostaje generowany po wysłaniu 
e-maila do właściwego Sekretariatu z informacją jaki dyplom chcesz 
otrzymać. Jest widoczny następnego dnia w usosweb  w zakładce płatności 



- przed złożeniem pracy w Sekretariacie uzyskaj podpis promotora na stronie 
tytułowej pracy magisterskiej oraz ustal z promotorem recenzenta i 
planowaną datę obrony 
- możesz teraz złożyć  pracę wraz z kompletem wymagnaych dokumentów w 
Sekertariacie  10 dni roboczych przed planowanym terminem obrony (jednak 
nie później niż do 30 września zgodnie z Regulaminem Studiów UJ) 

jeśli treść pracy magisterskiej 
uległa zmianie po wczytaniu 
do APD i zaakceptowaniu 
przez promotora? 

wyślij e-mail do właściwego sekretariatu  z prośbą o 
możliwość zmiany pliku na serwerze APD , zmiany 
będzie można dokonać po migracji danych z usos do 
APD (może to potrwać kilka godzin) 

ponownie wczytaj plik z poprawioną 
pracą do systemu APD 

dostarcz do Sekretariatu , do 
promotora i recenzenta nowy 
wydruk pracy 

NIE ZAPOMNIJ! 
1. praca magisterska wydrukowana z 
APD podpisana przez promotora 
2. oświadczenie w sprawie Praw 
Autorskich z APD 
3. Aniekta Biura Karier UJ 
4. Formularz nt.efektów kształcenia 
5. zdjęcia  
6. wniosek o wydanie odpisu dyplomu 
w języku obcym  
7. dowód wpłaty za dyplom 








