― Zestaw pierwszej pomocy po systemie APD

Alternatywny Przewodnik Dyplomanta
Co zrobić, by się skutecznie znaleźć na finiszu, czyli przystąpić do obrony pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) na Wydziale Filologicznym w trzynastu szczęśliwych
stopniach.

― 11
Zostaje tylko Dziś jest TEN dzień. Zanoszę
pracę do dziekanatu (wydruk i płytę).

―3
Mój Promotor zgłasza w dziekanacie,
że będzie obrona – ma do tego specjalny
formularz, wypełnia, drukuje, składa
w dziekanacie, za pięć tygodni będzie już
po wszystkim.

―1
Praca już prawie ukończona, ostatni semestr
studiów też ma się ku końcowi...
Temperatura pokojowa, czyli, że w normie.

―7
Drukuję całość z APD (mam na to trzy dni
po zatwierdzeniu przez Promotora w systemie); zanoszę wydruk do dziekanatu (druk
dwustronny z systemu APD wraz z numerami
kontrolnymi stron przydzielonymi przez
system APD, krój pisma nie większy niż 12
pt, interlinia nie większa niż 1,5 pt, oprawa
cienki karton papierowy grzbiet w kolorze
jasnoniebieskim Pantone 284).

―5
Wgrywam pracę do systemu
archiwizacji prac
dyplomowych (APD).
Pierwsze oznaki gorączki.

―9
Dołączam pracę na
płycie (płyta CD
w formatach: TXT
w kodowaniu UTF8 oraz
PDF), podpisuję kopertę
z płytą.
Robi się gorąco.
― 13
I to już... nie,
jeszcze egzamin dyplomowy!
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―2
APD? Nie ma się czego bać. Dostęp mam,
login i hasło są takie same przecież jak do
USOS.
Temperatura wyższa, ale w granicach zdrowego rozsądku.

―4
Pracę mam gotową, jeszcze tylko: tytuł
w języku polskim i angielskim (i obcym, jeśli
praca pisana jest w języku obcym), streszczenia w języku polskim i angielskim (albo
w języku obcym, w którym napisana jest
praca i w języku polskim), słowa kluczowe
(po polsku lub w języku obcym, w którym
napisana jest praca, po polsku i po angielsku), wszystko nagrywam jako PDF (a jeśli
są załączniki, pakuję do jednego pliku (ZIP,
RAR, 7Z, GZIP), muszę tylko pamiętać:
nazwy plików bez znaków diakrytycznych
(żadnych tam ś, ż, ź).

―6
Czekam. Teraz Promotor
musi pracę wysłać do
programu antyplagiatowego,
odebrać raport zanalizować
i przekazać mailem do dziekanatu. Jeśli wszystko jest
w porządku, Promotor
zatwierdza pracę.
Temperatura rośnie.
―8
Do wydruku dołączam
oświadczenie
o autorskim wykonaniu pracy
(muszę pamiętać, by je podpisać).

― 10
Jeszcze jedno:
zapytać Promotora i Recenzenta: czy chcą pracę w wersji
drukowanej? Jeśli tak, trzeba
dodatkowo wydrukować
i dostarczyć.

― 12
TYDZIEŃ przed terminem
obrony - rozliczam się
z ostatniego semestru
studiów: składam w dziekanacie indeks z kompletem
ocen.
Super—Nowa!

