13 KROKÓW DO ZGŁOSZENIA TEMATU
licencjackiego/inżynierskiego/magisterskiego
1.

Należy zalogować się na stronie apd.amu.edu.pl (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej)

2.

Następnie przejść do zakładki MOJE APD

3.

Z menu bocznego wybieramy MOJE TEMATY / lista / Dodaj nowy temat

4.

W kolejnym kroku należy wprowadzić temat pracy oraz opis proponowanej tematyki. Zarówno temat
jak i opis musi być zgodny z kierunkiem i specjalnością dla której jest dedykowany. Wnioski bez
udokumentowanego powiązania tematu pracy ze specjalnością nie będą akceptowane.

5.

Należy zaznaczyć jakiego typu pracy dyplomowej dotyczy zgłoszenie

6.

W kolejnym etapie należy wprowadzić proponowany kierunek studiów, a jeżeli temat jest dedykowany
dla kilku kierunków używamy opcji „Dodaj”. Jeśli zgłoszenie dotyczy kierunku CHEMIA w informacjach
organizacyjnych należy podać specjalność/specjalności oraz dane do kontaktu.

Praca licencjacka
Kierunek: CHEMIA
Specjalności:
Chemia ogólna
Chemia kosmetyczna
Chemia sądowa
Chemia biologiczna
Chemia materiałowa
Synteza i analiza chemiczna
Analityka chemiczna
Nauczanie chemii i fizyki
Praca inżynierska
Kierunek: CHEMIA APLIKACYJNA
Praca magisterska:
Kierunek: CHEMIA
Specjalności:
Chemia ogólna
Chemia kosmetyczna
Chemia sądowa
Chemia biologiczna
Analityka chemiczna
Kierunek: CHEMIA MATERIAŁOWA
Kierunek: ANALITYKA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
Kierunek: CHEMISTRY
7.

Wybieramy zasięg zgłoszenia:
Publiczny – widoczny w obrębie całego UAM (zalecane)
Widoczny w obrębie jednostki tematu – widoczny dla osób z wybranego kierunku
Widoczny w obrębie wskazanych jednostek – widoczny dla osób z Wydziału Chemii

Dla prac magisterskich w oknie „Przewidywany opiekun pracy” można wpisać adiunkta będącego
opiekunem pracy dyplomowej.
Status tematu:
Dostępny – dla tematów ogólnie dostępnych (zalecane)
Dostępny częściowo – jeśli realizacja większego tematu dla dwóch osób i częściowo zajęty
W trakcie negocjacji – gdy trwają rozmowy ze studentem zgłoszonym na realizację tematu
Zarezerwowany – gdy temat zarezerwowany dla konkretnej osoby
8.

Zapisany temat zostaje zamieszczony w bazie dostępnej dla studentów.

9.

Po zgłoszeniu się studenta na dany temat należy utworzyć wniosek klikając w danym temacie UTWÓRZ
WNIOSEK a następnie IMPORTUJ WSZYSTKO

10. Następnie należy dodać autora pracy oraz zaznaczyć na jakim kierunku oraz specjalności studiuje

11. Zwracamy uwagę czy wszystkie pola są wypełnione, czy nie pojawił się komunikat o brakach we
wniosku. Nieuzupełniony wniosek nie trafi do podpisu.
12. Należy podpisać elektronicznie utworzony wniosek. Po podpisaniu przez zgłoszonego studenta
(student otrzymuje powiadomienie na e-mail uniwersytecki wniosku gotowym do podpisu) wniosek
zostanie skierowany do Komisji celem weryfikacji.
13. Po akceptacji wniosku można rozpocząć realizację założonych celów, których zwieńczeniem będzie
praca dyplomowa.

