Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla recenzentów prac
Logowanie
Serwis Archiwum Prac Dyplomowych, zwany dalej APD, dostępny jest pod adresem: https://
https://apd.polsl.pl/. Logowanie odbywa się poprzez Centralny System Uwierzytelniania Politechniki
Śląskiej (klikając w link „Przejdź do Centralnego Systemu Uwierzytelniania” zaznaczony na zrzucie
poniżej). Logując się do APD należy wprowadzić login w formie BEZ @polsl.pl; np. jnowak; hasło jest
identyczne jak te uprawniające do korzystania z serwisu pocztowego.

Poruszanie się po serwisie
W bloku Zadania pojawiać się natomiast będą informacje o koniecznych do wykonania czynnościach
na poszczególnych etapach procesu elektronicznej archiwizacji pracy. Z chwilą pojawienia się nowego
zadania do wykonania na adres e-mail użytkownika zostaje automatycznie wysłane powiadomienie o
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konieczności wykonania zadania (tylko w przypadku, gdy w systemie USOS znajduje się adres poczty
elektronicznej.
Zadania recenzenta pracy dyplomowej
Na koncie recenzenta pracy pojawia się nowe zadanie – wystawienie recenzji. Kliknięcie w tytuł pracy
spowoduje przeniesienie do strony z jej danymi.

Przechodząc na stronę pracy dyplomowej, wybieramy zakładkę Recenzje, która zawiera odnośnik do
formularza recenzji – opinii promotora. Na stronie pracy należy kliknąć w ikonę recenzji podświetloną
na czerwono. Czerwona ikona recenzji oznacza wersję roboczą, którą należy wypełnić. Gdy recenzja
zostanie wprowadzona oraz zatwierdzona, jej ikona zmieni kolor na zielony a treść recenzji staje się
widoczna dla pozostałych osób związanych z pracą. Wersje robocze innych recenzentów wyświetlane
są jako szare ikony.
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Formularz recenzji składa się z pytań, na które należy udzielić odpowiedzi poprzez wybór ze słownika,
można dopisać pisemnie uwagi w polu „Inne uwagi” oraz pytania dotyczącego oceny pracy. Aby
przystąpić do uzupełniania recenzji należy wybrać EDYTUJ ODPOWIEDZI.

Po wprowadzeniu odpowiedzi na wszystkie pytania ujęte w formularzu należy wprowadzone dane
zapisać – poprzez wybór opcji ZAPISZ I ZAKOŃCZ EDYCJĘ.
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Aby recenzja – opinia promotora została przesłana do systemu USOS oraz pojawiła się do wglądu na
koncie autora pracy, jak również pozostałych osób związanych z pracą, należy ją zatwierdzić – poprzez
wybór ZATWIERDŹ RECENZJĘ. Należy dokonać oceny pracy oraz zapisać wprowadzone zmiany.

Z chwilą zatwierdzenia recenzji pojawia się opcja pobrania wypełnionego arkusza recenzji w formacie
PDF.
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Wydrukowaną i podpisaną recenzję należy dołączyć do pozostałych dokumentów niezbędnych do
obrony poprzez dostarczenie jej do Biura Obsługi Studentów.
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