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Założenia projektu 

Obsługa pełnego procesu obiegu prac dyplomowych w formie elektronicznej 

 Obsługa procesu składania pracy dyplomowej 

 Obsługa procesu oceny oraz recenzji pracy dyplomowej 

 Obsługa procesu tworzenia protokołu oraz umawiania terminu obrony pracy 

dyplomowej 

 Obsługa procesu obrony pracy dyplomowej wraz z procesem zatwierdzania 

protokołu komisji 



Struktura procesu 

Student 

• Zatwierdza temat pracy dyplomowej 

• Dodaje pliki pracy dyplomowej oraz inne 
np. prezentacją  

Recenzent, 
Promotor 

• Akceptacja pracy dyplomowej, JSA, Recenzja i ocena 

Dziekanat 
• Ustalenie terminu obrony pracy 

dyplomowej, monitorowanie procesu 

Komisja 
egzaminacyjna 

• Uzupełnienie protokołu on-line 
oraz proces zatwierdzania 



Wyzwania 

 Obieg procesu składania oraz obrony pracy dyplomowej w pełni elektroniczny 

 Minimalizowanie ilości kroków w procesie 

 Automatyzacja generowanych protokołów oraz pobieranych danych (w tym 

generowanie raportu JSA). 

 Przejrzystość i dostęp do informacji dla interesariuszy 



Prezentacja procesu 



Prezentacja procesu 



Prezentacja procesu etap pierwszy 

Student 

• Akceptacja tematu pracy 

• Dodanie plików: praca dyplomowa, prezentacja 

Promotor 

• Zatwierdzenie pracy dyplomowej 

• Skierowanie pracy do JSA 

• recenzja pracy dyplomowej oraz ocena 

Recenzent 

• Ocena 

• Recenzja pracy dyplomowej 

Dziekanat 
• Zatwierdzenie obiegu oraz wyznaczenie terminu obrony pracy dyplomowej 



Prezentacja procesu etap drugi 

Dziekanat 
• Wyznaczenie przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w systemie ALK 

Komisja 

• Dodanie treści pytań egzaminu obrony 

• Wpisanie ocen z prezentacji oraz pytań 

• Wygenerowanie protokołu obrony pracy dyplomowej i akceptacja bezpośrednio w systemie  

Prorektor ds. 
dydaktycznych 

• Podjęcie decyzji w przypadku wnioskowania przez komisję o wyróżnienie pracy dyplomowej 



Zmiany przepisów i ich wpływ na 
obecnie projektowane serwisy 









Korzyści 

Brak konieczności drukowania pracy 

Oszczędność czasu poprzez procesy online 

Bezpieczeństwo danych (dane przechowywyane w chmurze) 

Automatyzacja procesu (automatycznie wyliczane oceny oraz średnie) 

Elektroniczne archiwum akt studenta (szybki i łatwy dostęp do danych) 

Oszczędność przestrzeni biurowej i materiałów biurowych (koperty, 
koszt wysyłki) 

  



Q & A 



Dziękujemy za uwagę 


