Zadania studenta w zakresie pracy teoretycznej i dokumentacji pracy
praktycznej
Wymagania:
 Praca teoretyczna w formacie PDF (nie może to być skan) – max. 100MB
 Dokumentacja pracy praktycznej w formacie PDF lub w przypadku filmu - format
MP4 – max. 400MB
 Tytuł - w języku polskim i angielskim
 Abstrakt – w języku polskim i angielskim. Maksymalnie po 900 znaków dla każdego
języka
 Słowa kluczowe – w języku polskim i angielskim. Maksymalnie po 5 słów kluczowych
dla każdego języka.
Student ma obowiązek wgrania pracy teoretycznej i dokumentacji pracy praktycznej do
systemu.
Dostęp do zasobów jest z poziomu Technik Komputerowych, (wejście przez system Citrix:
należy wpisać w przeglądarce Internet Explorer lub Safari następujący link:
https://access.uap.edu.pl ) gdzie następuje logowanie –login i hasło taki jak do Wi-Fi np.:
login: stxxxxx (xxxxx – to numer indeksu) i hasło uapxxxxx (xxxxx – to 5 ostatnich cyfr
numeru PESEL).
Błędne wprowadzenie dokumentu wydłuży terminowe wykonanie procedury
antyplagiatowej.
Poniżej: Foldery dla prac teoretycznych i dokumentacji prac praktycznych – widok z Technik
Komputerowych

Foldery dla prac teoretycznych i dokumentacji prac praktycznych są także dostępne z
dowolnego komputera na uczelni po wpisaniu w Eksploratorze Plików \\srvfs\PraceTeoretyczne2017 i \\srv-fs\PracePraktyczne2017

W celu przekazania pracy teoretycznej, należy:
1. Wybrać folder PraceTeoretyczne2017, wybrać nr swojego albumu i tam umieścić pliki

pracy teoretycznej w formacie PDF (nie skan):
Nazwanie plików (wielkimi literami, bez polskich znaków):
RODZAJ STUDIÓW_SKRÓT KIERUNKU_ROK OBRONY_NAZWISKO_IMIE_PESEL
Przykład nr 1 - dyplomant studiów licencjackich:
LIC_GRAF_2017_NOWAK_JAN_98072205722
Przykład nr 2 - dyplomant studiów magisterskich:
MGR_GRAF_2017_NOWAK_JAN_98072205722

UWAGA! Lista skrótów kierunków jest załączona na końcu instrukcji.

2. Dołączyć w tym folderze plik z opisem pracy w formacie PDF (nie skan) o

przykładowej nazwie: LIC_GRAF_2017_NOWAK_JAN_98072205722_OPIS, w którym
będzie umieszczony tytuł, abstrakt i słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim).
Czcionka Arial, wielkość 12, odstępy między wierszami 1,5.

Wzór:


Tytuł w języku polskim



Tytuł w języku angielskim



Abstrakt w języku polskim



Abstrakt w języku angielskim



Słowa kluczowe w języku polskim:
Mały, duży, szeroki, wąski, wysoki



Słowa kluczowe w języku angielskim:
Small, big, wide, narrow, tall

W celu przekazania dokumentacji pracy praktycznej, należy:
1. Wybrać folder PracePraktyczne2017, wybrać nr swojego albumu i tam umieścić plik

dokumentacji pracy praktycznej w formacie PDF (nie skan) lub MP4. Należy utworzyć
jeden plik PDF zawierający dokumentację pracy praktycznej.
Nazwanie plików (wielkimi literami, bez polskich znaków):
RODZAJ STUDIÓW_SKRÓT KIERUNKU_ROK OBRONY_NAZWISKO_IMIE_PESEL
Przykład - dyplomant kierunku grafika:
LIC_GRAF_2017_NOWAK_JAN_98072205722
UWAGA! Lista skrótów kierunków jest załączona na końcu instrukcji.
2. Dołączyć w tym folderze plik z opisem pracy w formacie PDF (nie skan) o

przykładowej nazwie: LIC_GRAF_2017_NOWAK_JAN_98072205722_OPIS w którym
będzie umieszczony tytuł, abstrakt i słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim).
Czcionka Arial, wielkość 12, odstępy między wierszami 1,5.
Wzór:


Tytuł w języku polskim



Tytuł w języku angielskim



Abstrakt w języku polskim



Abstrakt w języku angielskim



Słowa kluczowe w języku polskim:
Mały, duży, szeroki, wąski, wysoki



Słowa kluczowe w języku angielskim:
Small, big, wide, narrow, tall

W przypadku pytań i problemów proszę kontaktować się z działem IT:
wsparcieit@uap.edu.pl lub bezpośrednio - Bud. C pok. 304
UWAGA!
Lista skrótów kierunków:
AN - animacja
A - architektura
DK - design krajobrazu
PM - projektowanie mebla
AW - architektura wnętrz
WZR - wzornictwo
SC - scenografia
EAWZSP - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
GRAF - grafika
GRAFN - grafika niestacjonarne
F - fotografia
FN - fotografia niestacjonarne
IM - intermedia
MAL - malarstwo
RZ - rzeźba
AWN - architektura wnętrz niestacjonarne

