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Opis modułu 
 

Moduł eDyplomowania jest systemem zintegrowanym z systemem antyplagiatowym 

oraz Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych. Służy do kontroli 

procesu dyplomowań oraz wspomaga jego przebieg od momentu przesłania pracy 

dyplomowej przez studenta, poprzez obsługę procesu jej tworzenia aż do archiwizacji  

w uczelnianej bazie danych. 

Rolą studenta (ostatniego semestru) jest: 

• wprowadzenie danych pracy; 

• wprowadzenie elektronicznej finalnej wersji pracy dyplomowej zaakceptowanej 

przez promotora w celu poddania jej analizie antyplagiatowej  

i ostatecznej ocenie promotora i recenzenta; 

• wydrukowanie oświadczeń, które będą załączone do papierowej wersji pracy 

dyplomowej; 

• dostarczenie do właściwej wydziałowej jednostki organizacyjnej wersji papierowej 

pracy dyplomowej (dwustronnie drukowanej) wraz z wersją pracy zapisaną na 

nośniku elektronicznym – identyczne z wersją wprowadzoną do modułu 

eDyplomowania; 

• zapoznanie się z wynikami procedury antyplagiatowej oraz recenzją i oceną 

promotora i recenzenta. 

Rolą promotora (opiekuna pracy dyplomowej) jest: 

• zapoznanie się z treścią pracy dyplomowej (jej akceptacja lub odrzucenie); 

• w przypadku akceptacji skierowanie pracy do analizy antyplagiatowej; 

• zapoznanie się z raportem podobieństwa z systemu antyplagiatowego – jego 

interpretacją i oceną oryginalności pracy; 

• wystawienie recenzji i oceny pracy dyplomowej; 

• przekazanie do właściwej wydziałowej jednostki organizacyjnej podpisanego 

protokołu oryginalności pracy oraz wystawionej recenzji. W przypadku braku 

możliwości dokonania wydruku promotor może zapisać ww. dokumenty do pliku 

pdf i przesłać je drogą elektroniczną do ww. jednostki celem wydruku. Promotor 

jest zobowiązany do podpisu papierowej wersji recenzji. 

Rolą recenzenta jest: 

• zapoznanie się z treścią pracy dyplomowej; 

• wystawienie recenzji i oceny pracy dyplomowej; 

• przekazanie do właściwej wydziałowej jednostki organizacyjnej podpisanej 

wystawionej recenzji. W przypadku braku możliwości dokonania wydruku 

recenzent może zapisać ww. dokument do pliku pdf i przesłać go drogą 

elektroniczną do ww. jednostki celem wydruku. Recenzent jest zobowiązany do 

podpisu papierowej wersji recenzji. 
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1. Logowanie do zakładki Dyplomowania 

Logowanie do zakładki Dyplomowania odbywa się poprzez portal eOrdo Omnis moduł 

eStudent/eProwadzcy https://www.rekrutacja.konin.edu.pl/auth/login 

 

 

 

2. Dodawanie danych pracy dyplomowej  
 

Aby wprowadzić pracę należy kliknąć zakładkę Dyplomowania wówczas pojawi się 

ikonka + Dodaj temat.  
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W nowym oknie wypełniamy dane pracy: 

 

 

Wypełniamy kolejno pola (temat, streszczenie, słowa kluczowe itd.) Po wypełnieniu 

zaznaczamy kolejno oświadczenia i akceptujemy przyciskiem „Wyślij”. 
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3. Utworzenie rekordu dyplomowania 
 

Po wysłaniu danych pracy tworzy się rekord dyplomowania, którego szczegóły może w 

tym momencie podejrzeć student i dokonać wprowadzenia ostatecznej zaakceptowanej 

przez promotora pracy dyplomowej w wersji elektronicznej. 

 

Klikając w akcje „Szczegóły” do utworzonego dyplomowania dodajemy plik z pracą 

dyplomową. 

 

4. Dodawanie pliku 

Aby dodać plik z pracą dyplomową należy skorzystać z  zakładki „załączniki”. 

 

Nazwa załącznika : wpisujemy PRACA DYPLOMOWA 

Wybierz plik : Użytkownik z dowolnego miejsca na dysku twardym komputera lub połączonych 

dysków zewnętrznych wybiera plik (o nazwie numer albumu_nazwisko i imię_S) zapisaną pracą 

swojego autorstwa (wersja ostateczna, zaakceptowana przez promotora). 

Ważne !   Zapisu pracy dyplomowej dokonujemy zgodnie z wytycznymi do składania 

pracy dyplomowej – Regulaminem procedury antyplagiatowej stosowanej na wydziale. 
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Ważne ! Zaznaczamy „Plik z pracą” i potwierdzamy przyciskiem Wyślij. 

 

Wprowadzony plik pojawia się w zakładce „Załączniki” ze statusem praca 

niezweryfikowana: 

 

Oprócz pracy dyplomowej student może przesłać dodatkowe załączniki do pracy 
(jeśli takie są). Załączniki powinny zostać dodane po uprzednim wprowadzeniu 
pliku z pracą dyplomową. 

W zakładce „Załączniki” klikając w akcję „Historia zmian” możemy podejrzeć historię 

pliku, pobrać plik, a także dodawać do niego komentarze. 
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Okno z akcji „Historia zmian” pliku: 

 

 

Dodawanie komentarza w akcji „Historia zmian” – klikamy „Komentarz”. 

 

Klikając przycisk powrót, wracamy do widoku szczegółów dyplomowania. 
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5. Przekazanie pracy do promotora 

Aby kontynuować operacje pracy tj. przekazać pracę do promotora klikamy w pliku z 

pracą akcje „Szczegóły”  

 

 

W nowym oknie pojawi się przycisk Przekaż do promotora - klikając w tym miejscu 

potwierdzamy, że prace chcemy przekazać do promotora. 

Ważne ! Jeśli student nie dopełni powyższej czynności, praca nie będzie 
widoczna na koncie promotora. 
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Po przekazaniu pracy promotorowi, zmienia się status pracy na „praca wysłana do 

promotora”. Zmianę statusu pracy można na bieżąco monitorować klikając w „Załącznik”. 

 

 

Student ze swojego konta ma możliwość wydrukowania niezbędnych oświadczeń, które 

musi załączyć do pracy dyplomowej w wersji papierowej. 

 

Również w tym miejscu student przed przekazaniem pracy dyplomowej do promotora 

może dokonać ewentualnej „Edycji danych pracy”. 

WAŻNE ! Teraz wymagane jest uzupełnienie przez pracownika wydziału  
w systemie eOrdo klient podstawowych danych dotyczący promotora  
i recenzenta. Dane te będą wprowadzone przez pracownika w momencie 
przekazania przez studenta pracy w wersji papierowej (zgodnie z regulaminem 
procedury antyplagiatowej stosowej na wydziale). 

Nazwisko promotora i recenzenta będzie widoczne w zakładce „Prowadzący” w momencie 

dostarczenia przez studenta do Uczelni pracy dyplomowej w wersji papierowej i zapisanej 

na nośniku elektronicznym. 

Student po złożeniu wersji papierowej pracy dyplomowej, oczekuje na wyniki procedury 

antyplagiatowej oraz na wystawienie recenzji przez promotora i recenzenta, które będą 

dostępne na jego indywidualnym koncie. 
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Praca przekazana przez promotora do systemu antyplagiatowego będzie miała status 

„Plagiat”. 

 

Praca odrzucona przez promotora (nieprzyjęta) będzie miała status „Praca do poprawy”  

i aktywną akcje „Korekta pliku”. 

 

Praca zaakceptowana przez promotora ma status „Praca wysłana do recenzenta”. 

Student może pobrać „Raport plagiatu” i zapoznać się z wskaźnikami podobieństwa. 

 

Promotor i recenzent są zobowiązani do przygotowania recenzji (będą one widoczne  

w zakładce „Recenzje”) w module eDyplomowania nie później niż 3 dni przed ustalonym 

terminem obrony.  

W momencie wypełnienia dwóch recenzji - promotora i recenzenta, status pracy zmieni 

się na „Praca gotowa do obrony”. Jest to informacja, że student oczekuje tylko na obronę 

pracy dyplomowej. 
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6. Promotor  

Promotor po zalogowaniu na swoje konto będzie miał dostęp do prac wprowadzonych 

przez studentów i przekazanych do promotora. 

Listę można sortować po dostępnych kolumnach oraz filtrować po następujących 

kluczach: 

• Student 

• Temat 

• Semestr dyplomowania 

• Album studenta 

• Promotor 

• Recenzent 

• Data obrony 

Aby dodać filtr klikamy pole dodaj filtr, następnie wybieramy filtr z listy i wpisujemy 

wartość, po której należy przefiltrować dyplomowania. 

 

 

Wchodząc w akcje „Szczegóły” promotor ma możliwość zapoznania się z pracą studenta. 

Przechodząc do zakładki „Załączniki”, podobnie jak w przypadku studenta, możemy 

podejrzeć i pobrać plik wybierając akcje „Historia zmian” lub sprawdzić/zmienić status 

pracy klikając na akcje „Szczegóły”. 
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Promotor przekazuje pracę dyplomową do systemu antyplagiatowego klikając „Przekaż 

do Plagiatu” lub ma możliwość zwrotu pracy dyplomowej studentowi klikając „Zwróć do 

poprawy”. 

 

 

Klikając „Przekaż do plagiatu” praca jest automatycznie przesyłana do systemu 

antyplagiatowego. Wyniki z weryfikacji będą dostępne na indywidualnym koncie 

promotora i studenta w ciągu 48 godzin. 
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Promotor po otrzymaniu wyników dokonuje analizy raportu podobieństwa z systemu 

antyplagiatowego i przekazuje pracę do recenzji recenzenta - klikając „Przekaż do 

recenzji” lub odrzuca pracę - klikając „Zwróć do poprawy”. 
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Promotor generuje protokół oceny oryginalności pracy dyplomowej, dostępny w zakładce 

„Załączniki” akcje – „Pobierz raport plagiatu”, który musi dostarczyć do właściwej 

wydziałowej jednostki organizacyjnej. W przypadku braku możliwości dokonania wydruku 

promotor może zapisać ww. dokument do pliku pdf i przesłać go drogą elektroniczną do 

ww. jednostki celem wydruku. Promotor jest zobowiązany do podpisu papierowej wersji 

recenzji. 

 

 

Klikając „Raport plagiatu” wyświetlają się wartości współczynników podobieństwa. 

 

 

 

W przypadku przekroczenia współczynnika/ów podobieństwa promotor zgłasza się do 

operatora systemu antyplagiatowego (na adres e-mail: cos@konin.edu.pl) z prośbą o 

wygenerowanie z plagiatu rozszerzonego raportu podobieństwa.  
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7. Zwrot pracy  
 

W przypadku nieprzyjęcia pracy dyplomowej - zwrotu, promotor dodatkowo może 

dokonać wpisu przyczyny nieprzyjęcia korzystając z możliwości dodania „Komentarze do 

pracy”. 

 

Po zwrocie do poprawy, status pliku zmienia się na „Praca do poprawy”. Student ma 

również możliwość „Edycji danych”, które dostępne są w zakładce „Oświadczenia” 

 

W powyższym przypadku student zobowiązany jest do poprawy pracy dyplomowej  

i ponownego jej wprowadzenia do systemu poprzez skorzystanie z zakładki „Załącznik”  

- wybierając akcje „Edytuj załącznik”. 
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lub klikając w „Szczegóły” i wybierając  „Załącz skorygowaną pracę”. 

 

W nowym oknie student ponownie wprowadza nazwę załącznika – Praca dyplomowa  

i wgrywa nowy plik. 

 

Po zmianie pliku uaktualnia się jego historia, która pozwala na podejrzenie każdej z 

wersji pracy. 

Aby przesłać poprawioną pracę do promotora wykonujemy ponownie kroki takie jak 

wcześniej tj. „Przekaż do promotora”. 
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8. Recenzent  

Praca dyplomowa na koncie recenzenta pojawi się w momencie przyjęcia (akceptacji) 

pracy dyplomowej przez promotora. Recenzent może wyszukać recenzowaną pracę po 

filtrach. 

Recenzent tak jak i promotor zapoznaje się z pracą dyplomową, która jest dostępna  

w zakładce „Załączniki”  klikając w akcje „Szczegóły”. 

 

 

Recenzent ma również możliwość podglądu wyników oceny oryginalności pracy klikając 

„Raport plagiatu”. 
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Recenzent w akcji „Szczegóły” zatwierdza pracę klikając „Zatwierdź pracę”. 

 

 

Ostatnim krokiem jest wystawienie recenzji w zakładce „Recenzje”, wówczas praca 

zmienia status na „Praca gotowa do obrony”. 

 

9. Wystawianie recenzji przez promotora/recenzenta 

Aby wystawić recenzje promotor/recenzent po zalogowaniu na swoje konto, w menu 

dyplomowania odszukuje interesujące go dyplomowanie i przechodzi do akcji 

„Szczegóły”, a następnie do zakładki „Recenzje” gdzie klika przycisk „Dodaj recenzję”. 

 

 

Szablon recenzji generuje się automatycznie na podstawie kierunku studenta 

(techniczny/nietechniczny) oraz dla przypisanej roli - promotor/recenzent. 
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Po wypełnieniu recenzji klikamy przycisk „Wyślij”. 

Po wypełnieniu recenzji promotor/recenzent generują recenzje i przekazują podpisane do 

właściwej wydziałowej jednostki organizacyjnej. W przypadku braku możliwości 

dokonania wydruku promotor/recenzent może zapisać ww. dokument do pliku pdf i 

przesłać go drogą elektroniczną do ww. jednostki celem wydruku. Promotor/recenzent 

jest zobowiązany do podpisu papierowej wersji recenzji. 

 

Od tej chwili oceny pracy dyplomowej - recenzje są widoczne na kontach: 

Student/Promotor/Recenzent. 
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Widok zakładki „Recenzje” na koncie studenta. 

 

 

Widok zakładki „Recenzje” na koncie promotora. 

 

 

Widok zakładki „Recenzje” na koncie recenzenta. 

 

Akcje „Edycja recenzji” oraz  „Usuń recenzje” jest dostępna tylko do recenzji własnej. 

Praca jest gotowa do obrony. 

Pozostałe szczegóły dyplomowania, w tym termin obrony wprowadzane są na poziomie 

eOrdo klient przez pracowników administracyjnych wydziałowych jednostek 

organizacyjnych. 
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10.  Szczegóły dotyczące terminów 
 

� Student jest zobowiązany wprowadzić pracę dyplomową do modułu eDyplomowania 

 co najmniej 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony. 

� Student jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wersję papierową pracy 

dyplomowej zaakceptowaną przez promotora wraz z oświadczeniami oraz zapisaną na 

nośniku elektronicznym - nie później niż w ciągu 3 dni od dnia wprowadzenia 

wersji elektronicznej do modułu. 

� Promotor poddaje tekst pracy do analizy w systemie antyplagiatowym w ciągu 3 dni 
od chwili przypisania przez pracownika wydziału danych promotora w systemie 

eORDO klient. 

� Promotor i Recenzent są zobowiązani do wystawienia recenzji w module – nie 
później niż 3 dni przed planowanym terminem obrony. 

� Wydziałowa jednostka organizacyjna nie później niż w dniu obrony powinna 

otrzymać podpisane przez promotora i recenzenta recenzje pracy dyplomowej  
oraz protokół oceny oryginalności pracy (podpisany przez promotora i dziekana).  

 

 


