
ARCHIWIZACJA PRACY W APD - INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW PRACA ARTYSTYCZNA 

Opracowała: dr Małgorzata Mitrus 

Promotor: powiadamia studenta, że pracę wstępnie zaakceptowaną ma przesłać do APD. 
 

Student: wpisywanie danych pracy i dodawanie pliku z pracą 

 Należy zalogować się na stronie: apd.uni.opole.pl. 

 W zakładce MOJE PRACE po prawej stronie wyświetlają się Zadania do wykonania: 

 

 

 

 Kliknięcie w tytuł pracy spowoduje przeniesienie na stronę z jej danymi. Na górze strony podświetlony jest 

aktualny status pracy: 

 

 

 Należy uzupełnić streszczenie pracy w j. polskim i angielskim oraz słowa kluczowe w j. polskim i angielskim, 

a następnie zapisać dane pracy wciskając: ZAPISZ DANE PRACY: 



ARCHIWIZACJA PRACY W APD - INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW PRACA ARTYSTYCZNA 

Opracowała: dr Małgorzata Mitrus 

 
 

 

 Następnie należy kliknąć w przycisk PRZEJDŹ DO DODAWANIA PLIKÓW: 

 

 

 
 Kliknięcie w odnośnik: Dodaj pliki spowoduje przeniesienie do strony zarządzania plikami pracy. 

 W przypadku pracy artystycznej nie ma możliwości dodania pliku z pracą, w związku z tym należy krótką 

specyfikację swojej pracy artystycznej wpisać w okienko: Opis miejsca występowania pracy [znajdujący 

się na dole strony], a następnie kliknąć w przycisk: DODAJ DO ZESTAWU:  



ARCHIWIZACJA PRACY W APD - INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW PRACA ARTYSTYCZNA 

Opracowała: dr Małgorzata Mitrus 

 

 
 Dodany opis pracy pojawia się na liście znajdującej się na początku strony: 

 

 
 W celu usunięcia pomyłkowo zamieszczonego pliku należy kliknąć w napis: Usuń (usunięcie możliwe tylko 

przed zatwierdzeniem pliku przez promotora). 

 Po dodaniu opisu należy powrócić do strony z danymi pracy klikając w odnośnik wróć do pracy. 

 Dodanie opisu uaktywni przycisk pozwalający na przejście do następnego kroku: akceptacja przez opiekuna, 

(na tym etapie możliwy jest także powrót do początku właściwego procesu obsługi i poprawienie 

wprowadzonych w nim danych – taki powrót nie spowoduje usunięcia już dodanych opisów). 

 Po sprawdzeniu poprawności uzupełnionych i przesłanych danych należy zatwierdzić je klikając w przycisk: 

PRZEJDŹ DO ZATWIERDZENIA PRZEZ OPIEKUNA. 

Promotor: sprawdzanie i zatwierdzanie pracy 

 
 

Recenzent i promotor: wystawianie recenzji  

 


