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Składanie pracy dyplomowej przez studenta  
 

Student uzyskuje dostęp do zakładek pozwalających na zdeponowanie pracy dyplomowej w module 
Wirtualna Uczelnia po uzyskaniu wpisu na ostatni semestr studiów danego poziomu kształcenia. 

 

Student loguje się do modułu Wirtualna Uczelnia, następnie wybiera zakładkę Dyplom ->> Praca 
dyplomowa (rys. 1). 

 

 
Rys. 1 Wybieranie zakładki Praca dyplomowa 
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Student weryfikuje dane, w szczególności w zakresie tytułu pracy dyplomowej, imion i nazwiska 
opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej (rys. 2). UWAGA: tytuł deponowanej w wersji elektronicznej 
pracy dyplomowej w module Wirtualna Uczelnia musi być tożsamy z tytułem pracy dyplomowej 
składanej w wersji papierowej w dziekanacie. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian należy 
zgłosić się do pracownika właściwego dziekanatu przed przystąpieniem do dalszych czynności. 

 

 
Rys. 2 Weryfikowanie danych dotyczących pracy dyplomowej 
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Następnie student uzupełnia słowa kluczowe w języku polskim i angielskim wybierając zakładkę Dyplom 
->> Dane pracy dyplomowej (rys. 3). 

 
Rys. 3 Wybieranie zakładki Dane pracy dyplomowej 

 

Uzupełnienie słów kluczowych jest wykonywane poprzez wybranie opcji Zmień (rys. 4). 

 
Rys. 4 Uzupełnianie słów kluczowych 
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W dalszej kolejności należy wpisać słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim (rozdzielane 
średnikiem) oraz zapisać dane (rys. 5). 

 
Rys. 5 Zapisywanie słów kluczowych 

 

Kolejnym etapem jest wgranie plików związanych z pracą dyplomową. Aby to zrobić należy wybrać 
zakładkę Dyplom ->> Pliki pracy dyplomowej (rys. 6). 

 
Rys. 6 Wybieranie zakładki Pliki pracy dyplomowej 
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Po wejściu do zakładki Pliki pracy dyplomowej student jest zobowiązany do wybrania jednego z dwóch 
oświadczeń oraz określenia na jakich zasadach praca dyplomowa jest udostępniana Uczelni (rys. 7).  

 
Rys. 7 Wybór odpowiedniego oświadczenia 

W przypadku, gdy student realizuje pracę dyplomową, której przedmiot nie jest objęty tajemnicą 
prawnie chronioną wybiera on Oświadczenie podstawowe. Student, w związku z wymogami 
ustawowymi, zobowiązany jest zaakceptować treść dokumentu oświadczenia oraz zdecydować, czy 
udostępnia pracę dyplomową w sieci Internet za pośrednictwem Repozytorium AGH. Kolejno należy 
wybrać przycisk Zapisz (rys. 8). 
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Rys. 8 Widok treści oświadczenia podstawowego 

W przypadku, gdy student realizuje pracę dyplomową, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie 
chronioną i jest on zobowiązany do ochrony zawartych w niej danych wybiera Oświadczenie dla prac 
dyplomowych prawnie chronionych. Student, w związku z wymogami ustawowymi, zobowiązany jest 
zaakceptować treść dokumentu oświadczenia i zdecydować, czy udostępnia pracę dyplomową w sieci 
Internet za pośrednictwem Repozytorium AGH.  W przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie pracy 
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dyplomowej, student zobowiązany jest do uzupełnienia daty, po upływie której praca dyplomowa będzie 
mogła być udostępniona. Kolejno należy wybrać przycisk Zapisz (rys. 9). 

 

 
 

Rys. 9 Widok treści oświadczenia dla prac dyplomowych, których przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną 

 

Po zapisaniu danych student ma możliwość wgrania plików związanych z pracą dyplomową: 

1) pliku streszczenia; 

2) załącznika, jeśli jest integralną częścią pracy dyplomowej; 

3) pliku pracy dyplomowej.  

W przypadku, gdy student nie dołączy pliku streszczenia pracy dyplomowej, w systemie zostaje 
zablokowana możliwość wgrania pliku pracy dyplomowej. 

 

 

Aby student mógł wgrać streszczenie pracy dyplomowej należy wybrać rodzaj pliku Streszczenie (rys. 
10).  
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Rys. 10 Dodawanie pliku streszczenia 

 

Po wybraniu przycisku Wyślij plik student zostaje przeniesiony do nowego okna gdzie powinien wskazać 
lokalizację pliku streszczenia na komputerze wybierając przycisk Wybierz (rys. 11).  

 

 
Rys. 11 Okno wybierania pliku streszczenia 

 

UWAGA: Dopuszczalny format plików streszczenia to: .doc, .docx, .pdf, .odt, .rtf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wybraniu pliku streszczenia należy wybrać przycisk Wyślij plik (rys. 12). 
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Rys. 12 Wysyłanie pliku streszczenia 

Aby student mógł wgrać załącznik pracy dyplomowej należy wybrać rodzaj pliku Załącznik do pracy (rys. 
13). 

UWAGA: Dopuszczalne rozszerzenia plików dla załącznika do pracy to: .7z, .ZIP, .RAR, .TAR, .CAB, 
.bzip2. 

 
Rys. 13 Dodawanie pliku załączników 

 

Po wybraniu przycisku Wyślij plik student zostaje przeniesiony do nowego okna, gdzie powinien wskazać 
plik załącznika wybierając przycisk Wybierz (rys. 14).  

 
Rys. 14 Okno wybierania pliku załącznika 

Po wybraniu pliku załącznika do pracy należy wybrać przycisk Wyślij plik (rys. 15). 
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Rys. 15 Wysyłanie pliku załącznika 

Kolejnym krokiem jest wgranie pliku pracy dyplomowej. Aby wgrać plik pracy dyplomowej należy wybrać 
rodzaj pliku Plik pracy (rys. 16). Dodanie pliku pracy dyplomowej jest możliwe przy statusie pracy 
dyplomowej Brak.  

UWAGA: Dopuszczalny format plików pracy dyplomowej to: .doc, .docx, .pdf, .odt, .rtf, rozmiar 
pisemnej pracy dyplomowej nie może przekroczyć 15 MB. Zalecanym formatem pliku jest: .pdf 
(edytowalny lub konwertowany z innych plików, nie w postaci skanu). Podziału pracy 
dyplomowej na poszczególne pliki dokonuje wyłącznie student 

 
Rys. 16 Wybranie rodzaju pliku  

Po wybraniu przycisku Wyślij plik student zostaje przeniesiony do nowego okna, gdzie powinien wskazać 
plik pracy dyplomowej wybierając przycisk Wybierz (rys. 17).  
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Rys. 17 Dodawanie pliku pracy dyplomowej 

Po wybraniu pliku pracy należy wybrać przycisk Wyślij plik (rys. 18). 

 
Rys. 18 Wysyłanie pliku pracy dyplomowej 

 

Po wysłaniu pliku pracy dyplomowej zostaje zmieniony status pracy dyplomowej na Wysłana.  

 

Wszystkie wysłane pliki są dostępne na liście. Znajdują się tam również oświadczenia w języku polskim 
i angielskim do druku (rys. 19). 

 
Rys. 19 Dokumenty do pobrania 



 

 

Wyłącznie do użytku wewnętrznego AGH. 

All rights reserved © 2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  

13 

 

Wszystkie dodane pliki związane z pracą dyplomową będą dostępne dla jej opiekuna, a następnie dla 
recenzenta. 

 

 

 

 

 

 

Po wystawieniu opinii i oceny pracy dyplomowej przez jej opiekuna oraz recenzji i oceny przez 
recenzenta system informuje studenta wysyłając wiadomość na adres e-mail o zakończonym procesie.  

Student ma możliwość sprawdzenia wystawionych ocen przechodząc do zakładki Dyplom ->> Praca 
dyplomowa (rys. 20).  

 
Rys. 20 Podgląd ocen pracy dyplomowej 
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Celem złożenia pracy dyplomowej we właściwym dziekanacie student zobowiązany jest: 

1) w przypadku Wydziałów, na których student samodzielnie składa wszystkie dokumenty - 
wygenerować z modułu Wirtualna Uczelnia egzemplarz pracy dyplomowej, streszczenie, oświadczenie 
studenta, które zobowiązany jest podpisać, opinię opiekuna pracy dyplomowej, raport z JSA oraz 
recenzję recenzenta. Zebrać odpowiednie podpisy od opiekuna pracy dyplomowej (na opinii i raporcie  
z JSA) i recenzenta (na recenzji). UWAGA: Student generuje Raport ogólny zaakceptowany. Oznacza 
to, że nie ma na nim żółtego trójkąta z wykrzyknikiem oraz informacji ” Wynik niezaakceptowany przez 
Promotora”. 

2)  w przypadku Wydziałów, na których opiekun pracy dyplomowej i jej recenzent składają stosowne 
dokumenty osobiście - wygenerować z modułu Wirtualna Uczelnia egzemplarz pracy dyplomowej, 
streszczenie, oświadczenie studenta, które zobowiązany jest podpisać.  

Dokumenty można pobrać przechodząc do zakładki Dyplom ->> Pliki pracy dyplomowej i wybierając 
przycisk Pobierz (rys. 21). 

 
Rys. 21 Dokumenty do pobrania 

 

Poza wyżej wymienionymi dokumentami student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie inne wymagane 
na danym wydziale dokumenty, określone odrębnymi przepisami. 

 

W przypadku, gdy praca dyplomowa jest pracą, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie 
chronioną należy o tym fakcie poinformować opiekuna pracy, recenzenta i pracownika dziekanatu. 

 

W przypadku załączenia przez studenta niewłaściwego pliku pracy dyplomowej, bądź stwierdzenia 
błędów niebędących plagiatem opiekun pracy dyplomowej nadaje jej status Do poprawy. W takim 
przypadku student otrzymuje informację na adres e-mail o zmianie statusu. Po zalogowaniu do modułu 
Wirtualna Uczelnia sprawdza przesłane przez opiekuna pracy dyplomowej uwagi i ma możliwość 
ponownego wgrania pliku poprawionej pracy dyplomowej. 


